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 سخني با خوانندگان
                  شود بازخوردهاي بسيار     در فاصله زماني از شماره گذشته تا هنگامي كه اين شماره آماده ارائه به شما مي

كردن مجله    مان را براي هرچه پربارتر      ايم كه انگيزه    مثبت و شورانگيزي را از سراسر جهان دريافت كرده         
رناتو كورستي، رئيس سابق انجمن جهاني اسپرانتو، مجله سبزانديشان را الگويي              .  دوچندان نموده است  

در پي نشر مطلب    .  بوك خود معرفي نموده است      براي نشريات دنياي اسپرانتو دانسته و آن را در صفحه فيس          
از تايوان، آقاي رضا    .  آقاي كورستي در فيس بوك، تعداد زيادي شرح و بازخورد نسبت به آن عنوان شد                 

اي زيست محيطي در      در برزيل نسبت به درج مقاله      .  خيرخواه نيز در بخشي به تمجيد از نشريه پرداختند         
دهد كه مخاطبان اين نشريه محتواي        ها نشان مي    همه اين .  شماره پنجم ابراز احساسات مثبتي به عمل آمد       
تري را متوجه همه ما       اين امر مسئوليت بيش   .  تفاوت نيستند   آن را به دقت زير نظر داشته و نسبت به آن بي            

. تر بكوشيم   كند تا محتواي بهتري را ارائه نموده و در تهيه مطالب مفيد و متناسب با شأن مجله بيش                      مي
بنابراين از شما خوانندگان عزيز درخواست داريم تا با ارسال مطالب و مقاالت خــود در اين امر ياري رسان                

 .ما باشيد
 
                   شود، استفاده يا عدم       يكي از مسائلي كه در ذكر عنوان انجمن در مواردي موجب بروز اختالف نظر مي

براي كسب نظر دوستان، در تابستان       .  در نام انجمن است   ”  اسپرانتو  ”پس از كلمه    “  ي”استفاده از حرف    
سال جاري يك نظرخواهي پيامكي به اين مضمون به افراد عضو ليست خدمات پيام كوتاه انجمن ارسال                    

 : گرديد
 تر است؟ به نظر شما كدام گزينه صحيح”
 انجمن اسپرانتو ايران -1
 ” انجمن اسپرانتوي ايران -2

 1نفر گزينه     21تعداد  .  نفر به آن پاسخ دادند      45نفر در ليست مذكور ارسال گرديد كه          82پيام مذكور براي    
 2هرچند كه با توجه به نتيجه حاصله، گزينه         .  راي دادند   2نفر به گزينه      24را درست تشخيص داده و تعداد       

حائز اكثريت است، اما اين نكته نيز بسيار شايان توجه است كه بسياري از دوستان براي توجيه انتخاب خود                   
داليل گرامري و دستور زبان را شاهد آورده بودند كه نشان از وجود نقص در دستور زبان فارسي است كه                      

 . توان به استناد آن به يك نتيجه واحد رسيد نمي
 
           كنيد، يكي به زبان فارسي درباره سفر سركار خانم             در اين شماره از مجله، دو گزارش سفر مشاهده مي

هاي متنوع اسپرانتويي در اين قصر، و          فرزانه حكيم قدس به گريزيون فرانسه به قصد شركت در برنامه            
ديگري به زبان اسپرانتو درباره برگزاري يكصدمين كنگره اسپرانتوي ژاپن كه در مهرماه سال جاري در شهر                 

 . توكيو برگزار شد
 
      اي را به انعكاس اخبار جنبش اسپرانتو در ايران با هدف آگاه نمودن                     از اين شماره همچنين صفحه

بنابراين چنانچه شما هم    .  ايم  اسپرانتوزبانان سراسر جهان از رويدادهاي اسپرانتويي در ايران اختصاص داده         
واقعه يا فعاليتي را براي درج در اين بخش مناسب تشخيص داديد، حتما آن را به آدرس ايميل مجله ارسال                     

 .نماييد تا در صورت مناسب بودن در اين قسمت قرار بگيرد
 
                  در انجام اين امر      .  امكان برگزاري يك كنگره اسپرانتو در ايام نوروز سال آينده  فراهم گرديده است

براي هرچه بهتر   .  مندان به اسپرانتو  بسيار مهم و ضروري است          همكاري و همياري همه دوستداران و عالقه      
در شماره بعدي مجله    .  برگزار شدن اين كنگره هرگونه مطلب، پيشنهاد و نظري داريد با ما در ميان بگذاريد               

 .اطالعات كاملي در اين خصوص برايتان خواهيم داشت
 
ايام خوبي داشته باشيد. 
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 خبرهاي كوتاه از جهان اسپرانتو

نهمين كنگره كشوري اسپرانتوي هندوستان در ماه        
 .اكتبر در شهر حيدرآباد برگزار گرديد

نخستين كنگره ملي اسپرانتوي سريالنكا در ماه           
دسامبر توسط انجمن اسپرانتوي سريالنكا برگزار        

 .خواهد شد

سي و ششمين كنگره ساالنه انجمن اسپرانتوي           
در ماه دسامبر در شهر        )  PakEsA(پاكستان  

 .كراچي برگزار خواهد شد

بيش از پانصد برنامه راديويي ضبط شده از راديوي          
المللي سوئيس در آدرس اينترنتي زير قابل            بين

ها حاصل نزديك به چهل       اين برنامه .  شنيدن است 
سال پخش برنامه از اين راديو به زبان اسپرانتو             

) IJK(المللي جوانان      كنگره بين    http://www.cdeli.org/Sonarkivoj.html .  است
جوالي در    25تا    18سال آينده از    

شهر فورتالزاي برزيل برگزار خواهد     
 .شد

سال آينده  نود و نهمين كنگره             
جهاني اسپرانتو در ريودوژانيرو          

 .گردد پايتخت برزيل برگزار مي

آوريل آينده در تفليس ) Mez-Orienta Kunveno(هفتمين گردهمايي اسپرانتوي خاورميانه  
 :جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرماييد. برگزار خواهد شد

http://uea.org/vikio/La_sepa_Mezorienta_Kunveno_en_Kartvelujo_en_2014  

فوريه تا    25دومين سمينار آسياي جنوبي در تاريخ        
 . مارچ در شهر الهور پاكستان برگزار خواهد شد 1

 2014گشت ويژه     از ششم تا هفدهم ماه مارس گل       
مندان به آدرس     عالقه.  در نپال برگزار خواهد شد     
 :اينترنتي زير مراجعه نمايند

 www.esperanto.org.np  

 29پنجمين كنگره اسپرانتوي ويتنام در روز               
 .سپتامبر در اين كشور برگزار گرديد

  16آذر از ساعت  21جشن روز زامنهوف پنجشنبه  
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ي اسپرانتو در كشور       اولين موزه 

چين پس از دو سال ساخت در         
اين .  نوامبر رسما افتتاح شد      16

موزه به قصد ترويج زبان جهاني       
 .اسپرانتو ساخته شده است

در دانشگاه   اين موزه كه          
زائوژوانگ در استان شاندونگ در       
شرق چين قرار دارد، در روز شنبه         

اين مكان از ماه     .  رسما افتتاح شد  
صورت آزمايشي گشايش        مي به  

يافته بود و در طول اين زمان بيش        
 .اند نفر از موزه بازديد كرده 7000از 

ي مسئول اين مركز، موزه        به گفته 
گونه از اشياء مختلف      26000بيش از   .  ترين موزه در نوع خود در آسيا است          مترمربع، بزرگ   680اسپرانتو با مساحت نمايش     

اكثر اين اقالم، اهدايي از طرف        .  شود  ها، عكس، مجله و نسخ خطي در اين موزه نگهداري مي                كتاب، روزنامه :  شامل
ماموريت اين موزه ثبت    :  گويد  مسئول انجمن اسپرانتوي چين مي     . باشـــد كشور مختلف جهان مي 40اسپرانتودانان بيش از 

 .تاريخ اسپرانتو و ترويج فرهنگ اين زبان است
 . هزار دالر ساخته شده است 490اين مركز با همكاري انجمن اسپرانتوي چين و دانشگاه زائوژوانگ با صرف هزينه ي  

عنوان واحد اختياري ارائه      درس اسپرانتو به    2011از سال   .  شروع شد   1980هاي اسپرانتويي در اين دانشگاه از دهه           فعاليت
هزار نفر در كشور      400بنابر اظهارات مسئول اين موزه،      .  اند  دانشجو از اين كالس ها استفاده كرده        500شود و تا به حال        مي

 . اند چين زبان اسپرانتو را فرا گرفته
در كشور چين رواج      90توسط يك پزشك لهستاني به نام دكتر زامنهوف ابداع شد و از اوايل دهه                    1887اسپرانتو در    
 .يافت

 
     http://news.xinhuanet.com/english/culture/2013-11/18/c_132897910.htm:                            منبع

  

 اميد روحانيان: ارائه خبر و برگردان

 27برابر با  2013نوامبر  18امروز   

خبرگزاري ژينگهوانت چين 1392آبان 
   :منتشر كرد
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 :ادامه ماجرا
  
 

 9قسمت 

تر   كه ديدار از بخارا سريع        براي آن 
انجام شود يك راهنماي مخصوص        

به .  كنيم   جهانگردان استخدام مي    
از .  كنيم  همراه او از شهر بازديد مي       

هايي كه دور و      كردن به ساختمان    نگاه
. شويم  بر هتل قرار دارند خسته مي        

جلوي هتل يك ميدان قرار دارد كه         
 Lavi“اي به نام      در وسط آن درياچه   

Haus  ” شود  ديده مي  .Haus   يعني
نام يك زن چيني        Laviدرياچه و    

هاي اقتصادي    بوده كه قرباني سياست   
او با يك آهنگر بخارايي      .  شده است 

كه از طرف حاكم به چين فرستاده          
شده بود تا از راز چگونگي توليد پارچه        

. كند  ابريشم سر دربياورد، ازدواج مي      
دانست و با خود      اين زن نيز راز را مي     
ها از او      چيني    داشت براي همين   

او شيفته آن     .  خواستند كه برگردد    
آهنگر شده بود و ياراي برگشتن           

قدر اندوهناك بود كه        نداشت و آن   

اندازد   روزي خود را در اين درياچه مي       
: كه  خالصه ماجرا اين  .  شود  و غرق مي  

Lavi          ،مرد، آهنگر بيچاره تنها شد
ها نيامد و امير ماند و        چيزي گير چيني  

اش كه بــراي آن دچار        راز ندانستـه 
حكايتي .  حرص و طمع شده بود        

 .خواندني است
در سفارت ازبكستان در پاريس متوجه      
. ناهمگوني نژادها در اين كشور شديم      

راهنماي دلسوزي داريم و اين قضيه        
خواهيم كه    از او مي   .  به نفع ماست   

چيزهايي را در اين باره براي ما             
 :گويد او مي. توضيح دهد

ــ در بخش جنوبي ازبكستان اكثرا         
ها ساكن هستند، اقوام ايراني و        تاجيك

من خودم يك     .  افغاني نيز هستند    
تاجيك هستم و ما به زبان تاجيكي با         

تر   بيش.  كنيم  لهجه فارسي صحبت مي   
دهند   ها تشكيل مي    جمعيت را ازبك  

اند به    ها هم فت و فراوان        اما روس 
همين دليل در مدارس سه زبان            

 .شود آموزش داده مي
شام در هتل فاطيما انتظار ما را             

مقدمه پذيرايي شامل سبدي    .  كشد  مي

 سراها  كاروان

در .  سرا بودند   ها در اصل كاروان     هتل
ها خود را     تمام مسير جاده ابريشم آن    

هركدام از يكديگر    .  شناسانده بودند 
دقيقا يك روز فاصله داشته و تنها          
مكان مطمئن براي تاجران محسوب      

 . شدند مي
تا بلوك مربع شكل كه دور حياط          4

سرا را      واقع شده محوطه كاروان      
ها   ها داخل بلوك    اتاق.  دهد  تشكيل مي 

حياط به شترها و بار و دادو        .  هستند
در .  ستدهاي گذري اختصاص دارد    

اي قرار    مركز حياط حوض و فواره      
داشته كه از آن براي شست و شوي         
دست و صورت جهت آداب مذهبي       

وضو و  (و غالبا مسجد رفتن و نيايش       
 . شده است استفاده مي) نماز

ي ماشيني به نام     بعد از توليد و عرضه
استفاده و خيلي از      كاميون اين بناها كم   

تعدادي تبديل به   .  ها تعطيل شدند    آن
هاي مخصوص      هتل يا فروشگاه     

هاي اوليه در      هتل.  توريست شدند 
ها   بخارا و سمرقند كه در يكي از آن        

ايم هنوز همان شرايط      ما مستقر شده  
سراها را دارند، با اين وصف          كاروان

اگر مقدور باشد، بد    .  گونه نيستند   آن

هايي شب را      نيست در چنين مكان     
گذراند، چشم را بست و دوباره در           

 تاريخ گذشته زندگي كرد
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ميوه و چاي است؛ سپس نوبت             
مزه كردن و چشيدن هنر آشپزي         مزه

تو حياط هتل، كه دور     .  رسد  محلي مي 
اند،   ها محاصره كرده    تا دور آن را اتاق    

تواند در فضاي آرام و خنك          آدم مي 
ها   وقتي توريست .  بنشيند و لذت ببرد   

چقدر ]  جا خلوت باشه     و اين [نباشند  
در برابر اين فضا     .  بخش است   مسرت

كنيم و از خود       ما مغرورانه عمل مي    
تنهايمان در برابر سحر و جادوي بخارا       

 . حفاظت خواهيم كرد
 

 بخارا
 روز چهاردهم

تــوافق كرديــم سـر   
صبحانــه   8سـاعـت  

بخوريم و رأس ساعت    
هفت و نيم ميز با يك      

ها   سبد ميوه و بشقاب    
و فنجاي چاي آماده      

وفور   خوردني به .  است
حداقل .  شود  يافت مي 

جور پنير و مربا و        10
ميان .  كنند  غيـره بـه مـا معرفـي مي     

ها انجيرهاي چيده شده به آدم           آن
هاي    از همسايه  .  زند   چشمك مي  

شود از    پرسيم چطور مي    مان مي   ژاپني
ها   آن.  پكن يا شانگهاي به ژاپن رفت      

روز وقت    3دهند كه ما       توضيح مي 
اي   الزم داريم تا با كشتي كه  هفته         

رود مسافرت    ففط يك بار به ژاپن مي     
گيرد   مان را خيلي مي     اين وقت .  كنيم

شايد نتوانيم در توكيو كشتي پيدا كنيم    
آنجلس   كه سر وقت ما را به لوس          

نظر   سفر ما از ابتدا سخت به       .  برساند
نظر   رسيد ولي حاال غيرممكن به        مي
المثلي است    در اندلس ضرب  .  آيد  مي

آدم مدت زمان زيادي را     :  گويد  كه مي 
كه در ساحل غرق       شنا كند براي آن    

 . شود
در جاده ابريشم بخارا شهر مهمي          

ها براي رسيدن به      است و همه كاروان   
مسافران .  گذشتند  چين از اين شهر مي    

كردند، استراحت      جا توقف مي       اين
كردند، داد و ستدي صورت              مي
خريدند و      گرفت و چيزي مي         مي
فروختند و زماني هم براي دعا و           مي

گواه اين   .  كردند   نيايش صرف مي    

حكايت كاروانسراها، مساجد و مدارس     
در شهر دو منطقه     .  ديني فعلي است  

وجود دارد كه به شكل تقاطع چند           
اين مراكز براي مبادالت    .  جهته است 

اند كه نماي هنر      تجاري پوشش يافته  
سال قبل را      500معماري بشر در      

خوشبختانه در بخارا    .  دهند  نشان مي 
بناهاي جديد آلودگي زيست محيطي      

كنند، بناهاي قديم تخريب      ايجاد نمي 
شوند و جديدها به سبك معماري        نمي

 . گردند قديم احداث مي
حاكم در    1920تا انقالب كمونيستي     

در زمان   .  اين شهر اقامت داشت      
حكومت تزاري كشور براساس قوانين      

شد، كه با بر سركار       خصوصي اداره مي  
آمدن لنين و استيالي او اين مورد           

حاكم به افغانستان      .  خاتمه يافت  
گريخت و حاال اكثر نوادگان و             
بازماندگان او در امريكا زندگي            

كنند؛ چند نفر نيز با اطمينان              مي
ها در      گويند كه يكي از آن           مي

حاكم .  نيويورك راننده تاكسي است     
صاحب قصري بزرگ و اقامتگاه           
قانوني تابستاني بود كه خيلي خوب         

پشت اقامتگاه،   .  ساخته شده بود     
هايي كه    حرمسراي او با اتاق    

اش   معشوقه  40همسر و     5به  
تعلق داشت قرار دارد و در          

اي    جلوي اقامتگاه درياچه     
مصنوعي با يك اتاقك چوبي      
. در گوشه آن ساخته شده بود      

كنند كه وقتي        تعريف مي  
هاي امير در درياچه        معشوقه
اند امير در آن        كرده  شنا مي 

كرده و    اتاقك استراحت مي   
گاهي اوقات سيبي به درياچه      

كرده كه هر كدام از        پرت مي 
توانست آن سيب را        ها مي   معشوقه

بگيرد اجازه داشت شب را با امير            
با نقاشي كه در داخل قصر        .  بگذراند

كنيم كه چند تا از        بينيم شك مي    مي
قدر سريع شنا      توانستند آن   ها مي   آن

 . كنند تا به سيب برسند

  زني بشقاب بخارا، پسربچه ازبكي و قلم

سرزمين (”  تيمور لند “تيمور لنگ يا    
 )تيمور

تيمور بزرگ، خان مغول، كه مايه          
تر از    افتخار مردم ازبك است، بيش     

يك فاتح، يك جنگجوي برجسته بود       
كه تكنيك بربرها را به كار مي بست        
و وقت زيادي صرف امپراطوري خود      

 . كرد نمي
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ظهر، بدون هيچ شك و ترديدي           
يكي از اعقاب چنگيزخــــــان با         

مارك   Nexta(ي جديد      Nextaيك  
منتظر است تا ما را به            )  تاكسي

تيمور .  سمرقند، شهر تيمور ببرد       
بزرگ، تسخيرناپذير، حكمران از هند      
تا تنگه بسفر، مايه مباهات مردم           
ازبكستان، مردي كه مردم او را اكنون       
در زمان شكل دادن استقالل و رهايي       

ياد   از وابستگي خود به مسكو، به         
 . آورند مي
او ما  .  شويم  جا با والديمير آشنا مي      اين

. كند  اش همراهي مي    طرف خانه   را به 
تا چفت      قسمتي از خانه با چهار        
هاي باز    كشويي روي در و پنجره       

از .  كند  بدون شيشه توجه را جلب مي      
سرويس بهداشتي خبري نيست و از        

” چيزي“كنند، و يك      لگن استفاده مي  
اند و    كه دور آن را پالستيك كشيده      

جا حمام    كند؛ اين   كار دوش را مي     
والديمير كمي به اسپرانتو        .  است

كند، انگليسي را  بد حرف        صحبت مي 
. تر  ريخت  زند، و آلماني را كمي بي       مي

نه، .  گويد فرانسه هم بلد است       او مي 
جوري باالخره دست و      الزم نيست، يه  

. پا شكسته يكديگر را خواهيم فهميد      
قدر رفتار نامعقول و        وقت اين   هيچ
ريخته توي يك نفر نديده             درهم
 . زدن آخه چقدر قاتي پاتي حرف. بوديم

خواهيم    ورودي هتل سمرقند، مي      
بام رفته    اجازه بگيريم كه به پشت       

. رويم تو   داريم مي .  عكس بگيريم 
ديوارهاي سياه و سفيد صاف و          

مرتفع، كه در قسمت ورودي جنس        
اي تيره،    ها قهوه   مبل.  آن از مرمر است   

فضاي تاريك، يك سري ديگر از          
هايش رنگ و     ها ماهوتي، كه لبه     مبل

رو رفته شده و بر اثر استفاده زياد            
اند و با ديدن خانم مسئول        صاف شده 

قسمت پذيرش با لباسي تيره و            
كرده مشكي و آرايشي       موهاي رنگ 

اي   چشمگير، هرگونه شك و شبهه      
شود، اين هتل به دوران         زدوده مي 

شوروي سابق تعلق دارد و هيچ چيز         
گاهي ديدن   .  عوض نشده است     

چنان از قديم حفظ       چيزهايي كه هم  
كه بقيه چيزها        اند، در حالي       شده

شوند   مستقيما روانه موزه تاريخ مي       
 . كننده است خوشحال

 روم آسياي مركزي
 روز پانزدهم 

صبح زود قصد داريم كه به موزه            
راهنماي .  برويم”  صلح و همبستگي  “

مان هم نامش والديمير است كه        امروز

 موزه صلح
اگر بدي را با بدي جواب دهيد،            “

كار را كردم پس      طور كه من اين     همان
فرق بين من و شما در                     

 )شاعر گمنام سمرقندي(” چيست؟
 Anatoli Ionesovاف    آناتولي يونس 

اش را اجباراً در مرز        خدمت سربازي 
هم در    چين و شوروي انجام داد آن       

شرايطي كه دوران بحراني در روابط         

معموال .  بين دو كشور وجود داشت      
كاري امري    در چنين شرايطي كه كم    

عادي است آدم به سمت و سوي          
هايي كه در اصل                  فعاليت
كننده هستند سوق داده           مشغول

شود، و آناتولي تصميم گرفت          مي
مقداري از مغزش كار بكشد فكر و         
فكر و فكر، و فهميد كه جنگ چقدر          
وحشتناك و مضر است و در دنيا           

ي ارتش و     هاي بسياري درباره    موزه
جنگ وجود دارد ولي تا به حال            

اي براي صلح ساخته نشده            موزه
اي در ذهن او زد       اين فكر جرقه  .  است

اي بپا كند كه به آموزش           تا موزه 
مضرات جنگ و تعليم فرهنگ صلح       

فكر و  .  و دوستي در آن پرداخته شود     
كار او اين موفقيت را براي او ايجاد          

ي كوچك البته     ا  نمود كه اكنون موزه   
از بعد فضا و مكان و بسيار بزرگ از          
لحاظ اسناد و محتويات باارزش          

اين موزه داراي موقعيت    .  داشته باشد 
نسخ اصلي  .  المللي است   و پرستيژ بين  

تابلوهاي نقاشي هنرمندان معروف،      
خط و    كتب اهدايي، گلچيني از دست     

عكس مشاهير، مكاتبات پشتيباني و       
هاي ديگر،    حمايت و مبادالت با موزه    

كم رونق گرفت، كه اكنون به            كم
اي كار مداوم چندين       شكل برجسته 

ايمان و اعتقاد   .  نمايد  ساله را اثبات مي   
دهد و آناتولي با اين       كوه را تكان مي   

موزه ثابت كردكه بدون پول هم           
شود به انجام تعهدات و امور            مي

 . خطير مبادرت نمود

تيمورآمد، پيروز شد، دزديد و به          
خانه برگشت؛ او سارق بزرگي بود كه       
از مسكو تا هند و از كنستانتينو پل          

تا چين به غارتگري    )  استانبول قديم (
هاي جنگي او به        تكنيك.  پرداخت

اجداد مغولش تعلق داشت كه با          
شانس خوب يكروزه به چين رسيد،        

ترين   كرد، پيروز شد و عظيم        مبارزه
امپراطوري تاريخ بشري را برپا           

در جنگ بخت و اقبال نيز        .  ساخت
 . اهميت دارد

سال بر تخت پادشاهي نشـست        4او 
تا مجال يابد تاريخ بزرگي را رقم زند   

بخـش    اش زينـت    و اكنون مجمـسمه  
هــاي امــروزي در     تــر پــارك   بيــش

 . ازبكستان شود
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رسد و پياده      با دوچرخه به هتل مي      
والديمير .  كند   مان مي     همراهي

تر عمرش را      فيزيكدان است و بيش    
صرف مطالعه امراض مناطق استوايي      
كرده است، ولي حاال بازنشسته شده        

 . است
. داشتني است   سمرقند برايمان دوست  

راحتي   شهر آرامي است، مثل بخارا به      
مردم .  شود از آن بازديد كرد           مي

مهربانند، اتومبيل كم است و              
تقـريبـــاً فـاقـد جهــانگـردهــا و      

گويد بعد    والديمير مي .  هاست  توريست
سپتامبر در نيويورك        11از حادثه     

گردي در سمرقند رو به افول          جهان
 . گذاشت

او و   .  آناتولي مدير موزه است       
ها قبل اسپرانتو را       والديمير از مدت   

اند و بسيار روان و سليس           فراگرفته
آوري     چيزهاي جمع .  كنند  صحبت مي 

شده را يكي پس از ديگري به ما             
خرج   او كمي عجله به   .  دهد  نشان مي 

داند كه ما وقت كمي       دهد چون مي    مي
آناتولي در يك سالن    .  در اختيار داريم  

متري چيزهايي با موضوعات          150
هايي از سرتاسر      هنري، كتاب، نشانه   

دنيا گردآوري كرده است كه موضوع        
 . باشد ها صلح مي مشترك آن

در ميان انواع ديگر اين مجموعه           
هاي بمب اتمي،                    خرابه
هاي هيتلر و استالين،        گري  وحشي
اي براي شهروند جهاني،           گذرنامه

نقاشي بزرگ روي ديوار از هنرمندي       
كبوتر   2000چيني با سمبل زيباي        

برتري خود را       صلح به شكل برجسته   
بخش ديگري نيز    .  دهند  نشان مي 

براي اسپرانتو به عنوان زبان جهاني        
در پس دفتر كار    .  اختصاص يافته است  

هايي از    كوچك موزه انبوهي از كتاب     
نويسندگان دنيا كه وقف موزه شده         

 . شود است ديده مي
كند   آناتولي چند هديه به ما تقديم مي      

نظر او ما ميهمانان مخصوصي       چون به 
او از پروژه جديد خود در          .  هستيم

ارتباط با مكاني جديد براي موزه           
نمايشگاهي جديد با همه      .  گويد  مي

اند و    جزئياتي كه اكنون انبار شده       
اي براي مجموعه           بخش ويژه   

خط افراد برجسته كه حاميان          دست
در .  بالمنازع اين موزه بوده و هستند      

توان به    ميان بيش از هزار حامي مي      
فدريكو مايور زاگوزا، فيليپ گونزالز،        
سروريانو بالستروس، كلوديا شيفر و        

بسياري از  .  مايك جاگرا اشاره نمود     
هاي سياسي، فرهنگي و هنري        چهره

هايي را به موزه اهدا            نيز عكس  
 .اند كرده

ظهر شده و  ما هنوز صبحانه هم            
جور پلوي ازبكي كه      ايم، با يك    نخورده

شبيه پلوهاي خودمان است منتهي از       
طوري سر    نوع اينجايي، صبح را يك     

 . كنيم مي
امروز همه بناهاي بزرگ تيمور و           

مساجد، .  اعقاب او را خواهيم ديد        
هايي كه    مدارس عالي ديني، و آرامگاه    

ارتفاع   هاي كم   باشكوه بر فراز خانه     
جا    اين.  كنند   شهر خودنمايي مي    

هاي نزديك    برخالف بخارا، همه خانه   
اند و باغ و       ها را تخريب كرده      ابنيه

اند هرچند    ها كرده   خيابان جايگزين آن  
اي ندارد ولي باز جاي        فضاي منطقي 

ها و      شكرش باقي است كه برج        
پيكر و مرتفع        هاي غول     ساختمان
 . اند نساخته
كه سمـــرقند در فهرســـت       با اين 

شهرهاي پرتاريخ دنيا قرار دارد، ليكن       
اش آن گذشته پرفروغ      عليرغم جذابيت 

چون سراب و وهم و خيال مجسم         هم
كننده   شود و اين امر هميشه بازديد       مي

 هاي كوچك االغ
االغ هنوز هم كه هنوز است              

ترين كاربرد را در امور              بيش
كشاورزي در كل مناطق آسياي          
. مركزي دارد، از ايران گرفته تا چين       

ما .  قد ولي پرزورند       ها كوتاه   آن
خودمان يك كشاورز اويغوري را         
ديديم كه با بيش از صد كيلوگرم          

اويغور يكي  (وزن سوار بر االغي بود       
). از اقوام ساكن در شمال غربي چين       

اند،   در سرزمين ما نيز خرها معروف      
شان برعكس      چون سرعت و چاالكي   

اما اين خرها ظاهراً با      .  كند  عمل مي 
 . اند تر فابريك توليد شده قدرت بيش

  
 ها؟ تاكسي

ها مخرج    از تركيه تا چين تاكسي       
: كسرشان مشتركاً متعارفي است       

رسند و نه     نظر مي   ها نه تاكسي به     آن
درِ عقب سمت چپ    .  گونه هستند   آن
تواند باز شود چون كشو ندارد و          نمي

هاي عقب هم دستگيره يا دكمه        پنجره
هاي فرعي    وقتي در خيابان   .  ندارند

روند،   شدت و با تمام قوا به جلو مي          به
كند و    آدم تجربه بزرگي كسب مي      

شوند مسافر    وقتي از راه اصلي خارج مي 
شود كه، اگر احتياج       يكهو متوجه مي   

باشد كه خود را به بيرون پرتاب كند         
يا جيغ بكشد، چنين امري مقدور           

ها ثابت بسته     نيست چون همه پنجره    
گاه ترس بر وجود آدم        اند و آن    شده

ما در سوار شدن      .  اندازد  طنين مي 
تاكسي سعي كرديم كه تا حد مقدور         

 . قيافه باشد اش كمي خوش راننده
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هايِ راه جاده     ميانه.  را اغوا خواهد كرد   
تر از شهرهاي      ابريشم، زماني بيش   

اروپايي در همان زمان وسعت يافت، و       
ميزبان بسياري از جريانات فكري و        

چون مانويسم،    مذاهب آن دوره، هم    
 . زرتشتيگري، مسيحيت و اسالم بود

قبل از    300از وقتي كه، يعني در سال       
ميالد، اسكندر كبير اين شهر را            
تصرف كرد و آن را جزو خاك              
سرزمين خود نمود، سمرقند همه وقت      

حال هدف فاتحين و متصرفين         و تا به  
بوده و هميشه هم از اين بابت خالص        

گويي احترام به تاريخ       .  شده است  
. تر از تعرضات عمل كرده است         قوي

اما تيمور، فاتح بزرگ، تسخيرناپذير و       
دار مغول، اين شهر را به حدي           پرچم

باال آورد و به سمت و سوي پيشرفت         
سوق داد كه به درجه پايتختي             
امپراطوري خود رساند و اين رخت را        

اي بر قامتش قواره نمود كه          گونه  به
بعدها .  شناسيم  امروزه ما آن را مي       

كم برپا    هاي او ادامه يافت و كم       آرمان
نمودن مساجد و مدارس به همان          
سبك و مدل ميراثي براي هميشه          

 . نضج يافت
ها در ايتاليا و        چند وقت بعد مديچ     

جا، باعث      نوادگان تيمور در اين       
هاي هنري    برانگيختن هنر و گلچين    

شدند و در حياتي دوباره و يا به              
عبارتي در رنسانس اسالمي در آسياي      

با اين وجود    .  مركزي زندگي كردند   
خطر نبود، چون در آن زمان              بي

اي بنا كرد و        بيك رصدخانه   اولوق
مطالعات اخترشناسي او باعث شد         
. توسط مسلمانان افراطي كشته شود      

تر به    فرزندان و نوادگان تيمور بيش      
هاي فرهنگي و     تعمق و تأمل در زمينه    

تعارضات پرداختند تا رسيدگي به امور       
امپراطوري كه   .  امپراطوري خويش  

كم آن را از دست دادند و فقط در            كم
هم تا زمان      محدوده قلمرو هنر، آن    

جالب .  ها باقي ماند     آمدن انگليسي 
ها در اقليم پادشاهي       است كه ازبك   

دوران تيموري در نوك حمله             
ها بــودند    گيري آن   رباخواري و رشوه  

و حاال تيمــور سلطان بـــــــزرگ      
 .و افتخارآفرين ملت ازبك شده است

در سمرقند رئيس جمهور براي خود        
سازد و، براي        اقامتگاه بزرگي مي    

كه در مقام خود باقي        اطمينان از اين  
ماند، سفارش ساخت آن را به يك         مي

داليل اصلي  .  دهد  كمپاني آلماني مي  

داند، شايد،    اين قضيه را كسي نمي      
تر    چون آلمان به سوئيس نزديك        

داند؟ ما بايد اميد      است، كسي چه مي   
داشته باشيم كه اين بنا سبك معماري       

 . هم نزند شهر را بر 
سمرقند و بخارا در ميانه راه جاده            

اند و همزمان نـقـاط       ابريشـــم واقع 
مرجعي هستند كه پيش از مبادرت به        

هاي   انجام امر خطير عبور از كوه         
شان در مسير     هندوچين، پاميرا يا تيان   

هر سه راه موجود       .  اند   قرار گرفته  
ها    اي از ميان كوه         طور فشرده     به
برف، طوفان شن و باندهاي     .  گذرد  مي

هاي دقيقي    قاچاق در ارتفاعات برنامه   
ترين راه    ما طوالني .  اند  را تدارك ديده  

كنيم،   شان را انتخاب مي     ترين  ولي امن 
آهن قطار تاشكند     چون در اين راه خط    
 . به چين موجود است

شــرايط و موقعيت خـانـه والديميـر      
اي   چـــون مـــــــوزه   كــه هــم 

پاشيـــده و غيرعادي است       ريختــه
وادارمان كرد جايمان را عوض كنيم،       

كوت بيا  “و فقط امشب را در هتل          
براي شام   .  كنيم   سر مي  ”  اوليم
دالر هزينه دارد و اتاق       3گويند كه     مي

. دارد  تا خرج برمي     و صبحانه نيز ده    
هتل راحتي است و يك حياط             

ها هم دور تا       سبزيجات دارد و اتاق    
شام را تو خيابان با     .  اند  دور قرار گرفته  

دوتا راهنمايمان و يك جوان آلماني        
اين جوان ما را به يك         .  خوريم  مي

نوشيدني سفيد ازبكي مرغوب ميهمان     
مان شادي      كند كه به شب          مي
كه داريم تو خونه      مثل اين .  بخشد  مي

خوريم و گپ مي زنيم و         خودمون مي 
از آرامش شبانه در سمرقند لذت           

 . بريم مي
  ميدان رگيستان در سمرقند 

 ادامه دارد 
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 سرباز ـ خرس در ارتش لهستان Woitek“ ويتك”
 
 
 
 
 
 
 

 فاطمه حاجي صولت: گلچين و تاليف

 !خرس ايراني و سيگاري -سرباز 
اي به ارتش لهستان    طي جنگ جهاني دوم، يك خرس قهوه.  داستان عجيبي است ولي حقيقت دارد:  تاريخ ايراني/  اشپيگل 

 .شود تقدير مي» ويتك«با گذشت چندين دهه، هنوز از . هاي ايتاليا نيز جنگيد ها در جبهه پيوست و همراه آن
، آرچيبالد براون به نمايندگي از سپهبد برنارد مونتگمري در بنـدر ناپـل حـضور يافـت تـا از سـربازان                  1944اواسط فوريه  

. هاي ايتاليا و آلمان پيوسته بودنـد، بازديـد بـه عمـل آورد            لهستاني كه از اسكندريه مصر به ارتش انگليس براي نبرد در جبهه
. هـا متفـاوت بـود       ولي آن روز بـا ديگـر روز    .  هاي روزانه سربازان و آشنايي با نيروهاي جديد نيز از وظايف او بود كنترل برنامه

 .ترين چيزي بود كه تا آن زمان ديده بود آرچيبالد براون تجارب زيادي در دوران جنگ كسب كرده بود ولي اين عجيب
هـا بعـد در       بـراون سـال   .  پشتيباني توپخانه ارتش لهستان آشنا شد به اسـتثناي يـك نفـر           22او با تمام اعضاي گروهان  

 ».سرجوخه ويتك: تنها يك نفر غايب بود. به فهرست نگاه كرديم«: كند اي به اين خاطره اشاره مي مصاحبه
براون شماره خدمت و دفترچـه جـيره ويتـك را در          .  داشت طبق مدارك موجود سرجوخه ويتك بايد در آن جمع حضور مي 

 .دست داشت ولي از خود او هيچ نشاني نبود
سـرهنگي بـا خنـده      .  براون اسم او را بلند صدا زد ولي پاسخي نشنيد و مجبور شد تا از ديگر سربازان سراغ ويتك را بگيرد  

سرجوخه ويتك فقط به زبان فارسـي و لهـستاني      «:  پاسخ داد
اي   سپس او را به سمت قفس يـك خـرس قهـوه      »  .آشناست

ترين سـرباز گروهـان آشـنا         راهنمايي كردند تا او را با مشهور  
 .كنند
دو سال پيش از آن، بـه صـورت كـامال اتفـاقي، ارتـش                  

با گذشت  .  ترين سرباز را به خدمت پذيرفته بود   لهستان عجيب
اش در ذهن   هفتاد سال نام ويتك و داستان نبردهاي قهرمانانه

بديل باقـي     او نزد همراهانش بي  .  همرزمانش باقي مانده است
عليرغم تعلقش به دنياي وحش، او به راستي به يكـي از     .  ماند

 .آن سربازان تبديل شده بود

ها آشنا شدم و      جا با نامي جذاب براي لهستاني       هاي اسپرانتو سفري به لهستان داشتم، در آن         براي شركت در يكي از همايش      
با دوستان جديد   .   پس از بازگشت به ايران بالفاصله يك نامه الكترونيكي دريافت كردم كه برايم بسيار جالب و عجيب بود                   

اما پـــس از جستجوي بسيار در اينترنت به نتايجي          .  دلخواه نرسيدم     اسپرانتودانم در لهستان مكاتبه كردم اما به نتيجه        
 .خوانيد ها را مي رسيدم كه اكنون آن
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 سيگار
دوران عجيب خدمـت سـربازي ويتك در ســال      

. هاي البرز شمال ايـران آغاز شد   در رشتـه كوه 1942
شـود يك پسر همداني اين توله خرس را در    گفته مي

حالي يافت كه مادرش توسط شكارچيان كشته شـده     
اش برد ولي انـدكي بعـد     او بچه خرس را به خانه.  بود

او را در ازاي چند قوطي كنسرو به سربازان لهـستاني    
اين سربازان بخشي از ارتـش آنـدرس بودنـد،         .  سپرد

ارتشي متشكل از اسراي جنگي لهستان در روسيه كه  
پس از حمله آلمان نازي به آن كـشور    1941در سال 
اين ارتـش بـراي      1942در نيمه دوم سال .  ايجاد شد

مقابله با نيروهـاي پيـشرونده آلمـان بـه خاورميانـه             
 .فرستاده شد

سـربازان  .  پشتيباني توپخانه ارتش لهستان تبديل شـد   22آزموده به سرعت به محبوبترين عضو گروهان  خرس كوچك و نا 
در .  كردند و سعي در جبران محبتي داشتند كه پس از كشته شدن مادرش از او دريـغ شـده بـود           براي تغذيه او شير فراهم مي

 .بخشيد عوض، او نيز به سربازان روحيه مي
: گويـد   مـي »  خرسي كـه بـه جنـگ رفـت         ...  ويتك«در مستند     2011ويچه ناربسكي كهنه سرباز ارتش لهستان در سال  
 »بخش بود كرد و اين براي ما بسيار آرامش ويتك از ما سربازان خسته از نبرد با محبت استقبال مي«

هاي روسيه پشت سر گذاشته بودند و هنوز مجبور بودند كه     سربازان، دوران بسيار دشواري را در اردوگاه«:  كند او اضافه مي 
هـا    وجود يك حيوان مهربان و سرگرم كننده تنها دلخوشي آن     .  دور از خانواده و عزيزانشان روزهاي سخت نبرد را تحمل كنند

 ».آمد به شمار مي
دانست، سربازان بـا او ماننـد يكـي از اعـضاي گروهـشان رفتـار                از آنجايي كه هيچكس درباره پرورش خرس چيزي نمي 
 .كردند مي
سي به ايـن نكتـه      بي اش با شبكه خبري بي ، آگوستين كرلوسكي، سرباز بازنشسته ارتش لهستان در مصاحبه2008در سال  

 ».بلعيد او سيگار را هم دوست داشت، اگرچه آن را مي«: كند اشاره مي
آورد كه ويتك هميشه بـراي گـرفتن سـيگار بـه سـراغ او                  به ياد مي 2011سي در سال  بي اش با بي ناربسكي نيز در مصاحبه

 . آمد مي
 

 يك خرس، يك افسانه
اندكي بعد،  .  ، سربازان لهستاني در مصر منتظر بودند تا از طريق ناپل به جبهه متفقين در ايتاليا بپيوندند  1944آوريل  14در  

دادند   رسيد كه مجبورند تا راهشان را از رفيقشان جدا كنند؛ مسوولين بندر اسكندريه به هيچ حيوان وحشي اجازه نمي به نظر مي
 .تا سوار كشتي سربازان شود

ولي اين گروهان از كار ننشستند؛ از رئيس ستاد ارتش در قاهره اجازه رسمي دريافت كردند و خرس را به خدمت سـربازي        
عالوه بر شماره خدمت، به   .  است»  جنگجو«ثبت كردند كه در زبان لهستاني به معناي )  Woitek(اسم او را ويتك .  درآوردند

ها عملي شد و به ويتك اجازه داده شد تا با كشتي اسكندريه    به اين ترتيب نقشه آن.  بندي نيز تعلق گرفت او درجه و دفتر جيره
 .را ترك كند
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سـرباز    -ولي اين خرس  .  كرد كه اين يك شوخي بيش نيست هنگامي كه ويتك به ناپل رسيد آرچيبالد براون انگليسي فكر مي
 .كرد عضو رسمي ارتش لهستان بود و با جديت از تمامي همرزمانش حمايت مي

همرزمانش به او آموختند كـه     .  آمد كيلوگرم وزن، ويتك ديگر يك بچه خرس به حساب نمي 220متر قد و  1,82با داشتن  
 .جا كند هاي مهمات را جابه چگونه جعبه

در فيلم مستندي كه از ويتـك سـاخته شـد، يـك سـرباز               
گويد هنگامي كه در  بازنشسته انگليسي از حيرت خود سخن مي

طي نبرد مونت كازينو با خرسي مواجه شد كـه بـه         1944بهار 
 .كرد آرامي خمپاره حمل مي

سـاز    هاي يك خـرس در نـبرد سرنوشـت           داستان فداكاري 
اي از ويتك در ذهـن      اي افسانه مونت كازينو باعث شد تا چهره

اين محبوبيـت تـا جـايي پيـشرفت كـه            .  سربازان شكل بگيرد
مقامات بلندپايه ارتش دستور دادند تا نماد اين گروهان به يـك   

 .خرس حامل توپ جنگي تبديل شود
 

 قهرمان بازنشسته
و هنگامي كه همرزمانش به اسكاتلند منتقل شـدند تـا       1946در سال .  بعد از پايان جنگ نيز داستان ويتك به اتمام نرسيد 

 در بركشاير مستقر شوند اين سوال مطرح شد كه محل زندگي ويتك كجا خواهد بود؟ ايران يا لهستان؟ اسكاتلند چطور؟
حكومت كمونيستي لهستان اصرار داشت تا او را به باغ وحـشي در لهـستان          «:  سي گفت بي اش با بي ناربسكي در مصاحبه 

 ».منتقل كند ولي همراهان من اجازه چنين كاري را ندادند
قهرمان توانست از كمونيسم نيز جان سالم بـه  »  ويتك«و به اين ترتيب 

 .در برد
هـاي بـاغ      او اكنون به يكـي از جاذبـه     .  ادينبرو خانه جديد ويتك شد 

وحش تبديل شده بود و هر از چندي سربازان بازنشـسته بـه مالقـات او       
 .آمدند مي
آگوستين كرلوسكي نيز چندين بار به ديدن ويتك رفت و متوجه شـد    

بـه محـض آنكـه      «:  كه او هنوز زبان لهستاني را فراموش نكـرده اسـت   
داد و    نشـست و سـرش را تكـان مـي            زدم بر زمين مي نامش را صدا مي

 ».خواست سيگار مي
او .  سـالگي از دنيـا رفـت       22نظير در سن  ، اين خرس بي1963سال  

ديگر به نماد پيوند دو كشور لهستان و اسكاتلند تبديل شده و نـام او در          
 .ذهن مردم هردو كشور به خوبي حك شده است

نـيز كهنـه سـربازان و         2011در نوامـبر    .  پارلمان اسكاتلند مراسمي به يادبود ويتك برگزار كـرد   2009در ماه مارس سال  
 .سرباز ويتك ستايش كردند -اي در ادينبرو تدارك ديدند و به زبان لهستاني از خرس نوازان اسكاتلندي رژه انبان ني

بنياد گراميداشت  .  شوند  هاي مختلف نگهداري مي هاي فراواني از او ساخته شده و در موزه هاي يادبود و مجسمه تاكنون لوح 
 .ويتك نيز در تالش است تا مجسمه برنزي بزرگي از ويتك را در مركز شهر ادينبرو نصب كند

، ويل هود كـارگردان فيلـم      2011در سال .  شود ها بازنقل مي ها و فيلم ها، اين داستان جذاب تاريخي در كتاب عالوه بر اين 
در پاسخ به اين سوال كه داستان يك خرس چه جذابيتي براي او داشـته اسـت،          »  خرسي كه به جنگ رفت...  ويتك«مستند 
 .»آورد هاي بسيار زيادي را در مورد هويت انساني پديد مي پنداشت سوال اين حقيقت كه او خود را يك انسان مي«: گفت
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 هاي يادبود اسپرانتو در يادنما و پيكره
 

كشـور  54يادنماي مربـوط به دكتر زامنهـوف و اسپـرانتو در  1044اي مصـور از  مجموعه
 1896ـ 1996دنيـا در طول صد سال 

 
 )بخش هفتم(

 
                    

 رازمهر پرتو: هوگو رولينگر                                                                     برگردان             

 يادواره اسپرانتو در دنبورگ، هلند
هلند بناي   Texelدر جزيره  1935ام ماه مي سال  30 

اين كار ابتكار   .  اسپرانتــو را در دنبورگ افتتاح كردنـد      
بود كه توسط      Texelسردبيران مجله     Duinkerبرادران  

ده .  ساخته شد   De Waalنام    يك بنّاي اسپرانتيست به   
، به عنوان يك سرباز كانادايي براي        1945سال بعد، در    

او .  ها بازگشت   آزادسازي جزيره هلند از اشغال نازي       
 . بار ساخته خود را ويران شده يافت اين
فرمان تخريب آن     1941اشغالگران آلماني در سال      

مسئول   Tiessen.  را دادند، زيرا زامنهوف يهودي بود       
از كارگران خواهش كرد كه آن        Texelامور اجتماعي در    

خصوص تصوير زامنهوف را خراب نكنند تا          يادنما و به  
بعدا بتواند آن را به كمپ مجاور كه جاي امني بود                

 . منتقل كند
، يك روز من    Tiessenخبر از اين نيت خير رئيس         بي 

و دوستانم در يك شب تاريك مخفيانه به آن كمپ              
هاي پنهان شده را پيدا        پنجره را شكستيم و تكه     .  رفتيم

كه مسلما خيلي     J. Duinkerكرده تا به نزد مبتكر آن        
ها قرار    اما مورد حمله آلماني    .  شد ببريم   خوشحال مي 

و فقط يك نفر توانست      )  1945ششم آوريل   (گرفتيم  
 . جانش را نجات دهد

آن ”   سرقت“كس از جريان       غير از گروه ما هيچ      
بديهي است كه ما     .  هاي يادبود قبلي خبر نداشت       تكه

 . ها دوباره پيدا نشد خيلي متاسفيم زيرا آن تكه
. ، يادنما مجددا برپا شد    1950بعد از جنگ، در سال       

 . بينيد عكس آن را در ادامه مي
N. Van. Heerwaarden ) ترجمه ازJ.J. Labordus(  بناي يادبود درDen Burg  جزيره ،Texel هلند ، 
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 هاي اسپرانتو در فضا ـ يادواره
قرار خواهد  ”  اسپرانتو“مقابل  ”  زامنهوف“چه زماني    

 گرفت؟
درميان دو مدار سياره مريخ و مشتري خرده سيارات          

هاي بسياري در گردش هستند، كه در ميان            و سيارك 
هاي زامنهوف و اسپرانتو رسما        نام  ها دو سيارك به      آن
 1350شماره  ”  بخشنامه سيارات “.  اند  گذاري شده   نام

 : دهد در سينسيناتي، آمريكا خبر مي 1956چاپ 
اكتشــاف .  اف كيو   1936=  اسپرانتــو  )  1421(“ 

. در توركو   1936مــارس    Y. Väisälä  18توســط  
ي   گذاري شده به مناسبت بزرگداشت پيشنهاددهنده        نام

كه وي    1887زامنهوف در    .  ل.  المللي ل   زبان بين 
دكتر “از نام مستعار     .  منظور كاربري علمي عمومي      به

 . استفاده كرد” اسپرانتو
اكتشاف توسط  .  سي اي   1938=  زامنهوف  )  1462( 

Y. Väisälä  6    گذاري   نام.  در توركو   1938مارس
پزشك ، )1859ـ  1917(زامنهوف . ل.افتخار ل به

 .”المللي، اسپرانتو لهستاني و مولف زبان بين
 Y. Väisäläگزارش توسط پروفســور، دكتر             

اسپرانتيست برجسته فنالندي و ريـــاست انجمـن           
 . (ISAE)المللي اسپرانتو  علمــي بين

 ي كيهاني چند داده

ها از روي كره زمين فقط  ترين سيارك مالحظه بزرگ  
ها  آن. پذير اســت هايي ستاره مانند امكان به شكل نقطه

درخشند، چون توســط خورشيد روشــن  فقط مي
تر بدرخشند،  به ايــن علت هرچه كمرنگ. شوند مي

تر  به اين ترتيب سيـــارك نسبتا بزرگ. تر هستند بزرگ
 . هاي مدرن رصد نمود توان با تلسكوپ را مي” اسپرانتــو“

در مدارهاي مشابهي   ”  زامنهوف“و هم   ”  اسپرانتو“هم   
ها متفاوت    چرخند، اما سرعت آن      دور خورشيد مي     به

شــود كه    و اين امـر باعث مي    .  اســـت
سـال يكبار متقـابال بـه      186آن دو هر    

آخرين باري كه    .  يكديگر نزديك شوند   
 1840رويارويي صورت گرفت، در سـال      

به دنبال آن در نوبت بعدي،       .  اتفاق افتاد 
” اسپرانتو“مقابل  ”  زامنهوف“  2026سال  

 . واقع خواهد شد
  

پيامي براي موجودات فضايي در ساير        
 ها كهكشان

سازمان فضايي آمريكا     1977در سال    
دو )  اداره كل فضايي هوانوردي ملي    (ناسا  

” 2و مسافر     1مسافر  “هاي    فضاپيما به نام  
ســوي منظومه شمسي ما و حتي         به آن 
اي دورتـر از كهكشان راه شيري          فاصله
هاي طالكاري    ها حامل ديسك    آن.  فرستاد  هاي مريخ و مشتري  ميان سياره“ اسپرانتو”و “ زامنهوف”هاي  سيارك

نام سياره، 
 سيارك

تا  فاصله
 خورشيد

ميليون (
 )كيلومتر

دور 
 گردش

سال (
   )زميني

 سرعت
/ كيلومتر(

 )ثانيه

 قطر
 )كيلومتر(

 12.742 29.8 1.00 150 زمين
 6.800 45.4 1.88 228 مريخ
 20-50 91.6 5.40 460 اسپرانتو
 10-30 93.8 5.56 471 زامنهوف
 142.800 154.9 11.86 778 مشتري
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 . شده با اصواتي از طرف زمين بودند
هايي به زبان انگليسي،      ها به جز پيام     روي آن ديسك   

اي،   فالندرايي، اندونزي، فارسي، سوئدي، اردو، نيجريه        
فرانسوي، و همچنين پيامي به        Baudelaireشعري از   

 . زبان اسپرانتو ضبط شده بود
رالف هري، سفيركبير استراليا در        1977دوم ژوئن    

سازمان ملل متحد آن زمان، دعـوت به ثبت و ضبط             
پيام براي موجودات هوشمند احتمالي در جايي در              

” 2و مسافر     1مسافر  “جا كه دو فضاپيمـاي       كهكشان، آن 
 . آيند، گرديد به سياره فرود مي

رالف هري به انگليسي و اسپرانتو اين پيام را ضبط             
 : نمود
دوستـان، مـن از سيــاره زمين با شـما صحبـت         “ 
من نماينده كشور استراليا هستم،            .  كنـم   مي
اي در جنوب نيمكره جنوبـي سيـاره            جزيره  ـ  قاره

ما به همراه تـمـام مـردم از سراسر دنيا، از          .  خودمـان
كنيم در صلح زندگي       سراسر كهكشان،  تالش مي      

ها در جهت منافع مشترك براي هر            و با آن   .  كنيم
من به كسي كه پيام مرا متوجه . موجود زنده كار كنيم 

 ”!خداحافظ. فرستم شود درود مي مي
نگاري از نيويورك از آقاي هري پرسيد، آيا           روزنامه 

كند، كه موجود باهوشي در كهكشان راه     واقعا وي باور مي
هري پاسخ داد، كه او مطمئن       .  شيري اسپرانتو را بفهمد   

است، كه موجودات باشعور فضايي متن اسپرانتو را             
فرانسوي رمزخواني      Baudelaireتر از شعر          سريع

 . خواهند كرد
در ضمن فضاپيماها از كنار  مشتري، زحل و حتي              

هايي از نپتون  به زمين  ها عكس آن. اند پلوتون عبور كرده
سوخت و انرژي   ”  2و مسافر       1مسافر  “.  ارسال كردند 

كافي بـــراي ارســال مداوم عكس به زمين نداشتند،          
ميليون كيلومتر به همراه پيامـي        ها ميليون   ولي البته آن  

المللي به خارج از       اسپرانتــو زبان كه حامل زبان بين       
. منظومه شمسي است به سفر خود ادامه خواهند داد            

ها به اولين ستاره        پــــس از چهل هزار سال آن         
نام دارد    AC+793888منظومه شمسي ما كه     ”  همسايه“

 . خواهند رسيد
 

ـ يادبودي در دو      OSTRAVAيادنماي زامنهوف در      
 شهر
نظيري   يكي ديگر از اين بناها سرنوشت تاريخي بي          

در جمهوري چك      Ostravaدارد كه مربوط به شهر         
 : اينك ماجراي اين يادنما. است
در   1936افتتاحيه اصلـي اين بناي يادبود در سال           

Bohumin  در آن زمــان در ايـن شهر گروه            .  بود
تعداد اما فعالي وجود داشت كه توسط          اسپرانتيستي كم 

 .شد اداره مي Raszkaو  Trombalaآقايان 
اين بنا به افتخار روابط سنتي ميان اسپرانتودانان             

آلماني ـ چك ـ اسلواكي و لهستانـي ساخته شد و روي             
آن متني به چهار زبان اسپرانتو، اسلواكي و لهستاني درج          

 . شده است
با اين وصف، عمر اين بنا دوام چنداني نداشت و               

آغاز اشغال چكسلواكي توسط       1938سال  .  كوتاه بود 
چنـد سـال  .  بايست ناپديد شود    آلمان نازي بود، و بنا مي     

هايي از بناي  انگيزي قسمت پـس از جنـگ به نحو شگفت
مذكور يكي يكي در زير مواد سنگي در كارگاه سنگ              

ها با دقت پنهان شده و         آن.  پيدا شد   Bohuminمعدن  
اش   اما برپاسازي دوباره آن در محل اصلي       .  كامل بودند 

 Novy Bohuminيادنماي زامنهوف در 
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اسپرانتودانان   1947امكان نداشت زيرا  در پنجم اكتبر         
يادنـماي جـديـدي در آن مكان نصب        Bohuminفعال  

 . كرده بودند
منظور استفاده مجدد از بناي بازيافته و خوشبختانه          به 

آن   Bohuminبار جنگ، باشگاه      يافته از عصر اسف     نجات
ها با شادي     اهدا نمود و آن     Ostravaرا به انجمن اسپرانتو   

با   Alois Kubalaآن را قاپيده و تصميم گرفتند زير نظر         
 . منظري جديد و محتوايي جديد برپا سازند

در پارك روتر در      1952ام مي    11باالخره اين يادنما     
Ostrava               با درج متني به دو زبان اسپرانتـو و چك به
آموزگار و  (  Amos Komenskýامين زادروز    360مناسبت  

كودكـان، اهـل چك در قرون وسطي به عنوان اولين فيلسوفي كه              مربي
  . مستقر گرديد.) المللي را مطرح نمود  ايده و فكر زبان بين

 Ostravaيادنماي زامنهوف در 

 هاي اسپرانتو در سطوح پايه، متوسط، پيشرفته هاي جديد برگزاري كالس شروع دوره
 دفترجديد انجمن اسپرانتوي ايران: محل برگزاري

  31واحد  29تهران، خيابان كارگر جنوبي، خيابان دانشگاه جنگ، ساختمان كوروش پ : آدرس
 09122099888: تلفن

 

ترين بناي يادبود  براي برپاسازي و سرپا قراردادن مرتفع
 هاي پرقدرتي نياز بود، اسپرانتو در دنيا به ماشين

Sabadell 1989، اسپانيا اواخر  

 مزار دكتر لودويك زامنهوف در ورشو، لهستان
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 سفرنامه آندورا
هاي پيرنه بين فرانسه و        آندورا كشوري كوچك در كوه      

 468هزار نفر و مساحت آن          85جمعيت آن    .  اسپانياست
شارلماني امپراتور اروپا بين سال هاي        .  كيلومتر مربع است  

ميالدي اين كشور را براي جلوگيري از پيشرفت           700-800
اين كشور  .  مسلمانان شمال آفريقا به خاك اروپا بنا كرد          

 :كوچك اما زيبا از جهات مختلف عجيب و غريب است
نشين است يعني اداره آن        اين كشور سرزميني شاهزاده   ●  

همزمان به دست دو شاهزاده است كه يكي رئيس               
جناب فرانسوا هوالند در حال        (جمهور وقت فرانسه      

منطقه مجاور آندورا در     (   Urgellو ديگري اسقف  )  حاضر
 !باشد مي )خاك اسپانيا

اما .  خواسته است   ورود به اين كشور هيچ وقت ويزا نمي        ●  
توان از    چون اين كشور فرودگاه و بندر ندارد فقط مي           

خاك دو كشور همسايه وارد آن شد پس بايد ويزاي               
چون آندورا جزو منطقه شنگن نيست         .  شنگن داشت 

قاعدتا بايستي ورود و خروج از منطقه شنگن در گذرنامه           
گيـرد و بـدون     قيد شود ولي عمال اين كار صــورت نمي       

 !شويد كنتـرل وارد ايـن كشور مي

قبل از  .  گاه واحد پول مستقل نداشته است         آندورا هيچ ●  
دوره يورو، واحدهاي پول فرانسه و اسپانيا مشتركا در آن           

 آندورا
 كشوري كوچك و عجيب

راحتي بيابيد يا به عنوان يك كشور باور نداشته           هاي جغرافيايي نتوانيد به     اين كشور بسيار كوچك را شايد بر روي نقشه        
در سفر  .  باشد  هاي يك حكومت مي     باشيد اما آندورا سرزميني مستقل با حدود جغرافيايي مشخص و ساير شاخصه             

 .شويم اتفاقي آقاي دكتر صيادپور به اين كشور عجيب و شگفت با وي همراه مي
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 .پول رايج بوده ولي امروزه يورو مورد استفاده است

زبان رسمي كشور زبان كاتاالن است در حالي كه عمده           ●  
گويشوران به اين زبان در منطقه كاتالونياي اسپانيا              

هاي فرانسوي و اسپانيايي نيز رايج        زبان.  كنند  زندگي مي 
 .هستند

باشد كه به معني      مي“  وال  ال”پايتخت كشور شهر آندورا     ●  
 .آندورا شهر است

 
 چرا به آندورا برويم؟

اي كوهستاني و جنگلي      اين كشور در منطقه   :  گردشگري●  
وجود مناظر  .  دارد    هزار متر قرار  3هاي تا ارتفاع       با كوه 

هاي آبگرم، اين كشور را به          زيبا، طبيعت بكر و چشمه     
منطقه مناسبي براي كوهنوردي و اسكي مبدل كرده            

 .است
ترين ميزان ماليات در بين كشورهاي اروپايي          كم:  خريد●  

اين به آن معني     ).  بهشت مالياتي (مربوط به آندوراست     

توانيد اجناس را با قيمت استثنايي و مناسب          است كه مي  
اجناسي مثل شكالت، عطر و وسايل        .  خريداري نماييد 

 .منزل خيلي ارزان هستند و لباس در مرحله بعد قرار دارد
 

 چگونه به آندورا برويم؟
هاي   اتوبوس.  بهترين راه از طريق شهر بارسلون است         

 Estacion de Autobusesمنظــم از طــريق پـايـانـه      

Barcelona Nord            در داخل شهر و نيز از فرودگاه براي
مدت مسافرت با    .  انتقال مسافران به آندورا وجود دارند        

 4دار    هاي توقف   ساعت و با اتوبوس     3هاي مستقيم     اتوبوس
خواهيد صبح زود از بارسلونا به آندورا         اگر مي . باشد ساعت مي

اگر .  هاي پايانه استفاده كنيد     برويد و شب برگرديد از اتوبوس     
هاي فرودگاه استفاده     مقصد شما فقط آندوراست از اتوبوس      

 .كنيد
اي   هاي اسپانيا به منطقه      پس از طي مسافتي در كوه        

سپس اتوبوس وارد    .  شويد  كشاورزي و روستايي وارد مي      
اي شهري    شود و به منطقه     ها مي   اي جنگلي در بين كوه      دره

از مسافرت خود لذت    .  رسيد  هاي زياد مي    و مدرن با فروشگاه   
هاي شهر بين     فقط فراموش نكنيد كه برخي فروشگاه     .  ببريد

 پايان.                       باشند تعطيل مي 16تا 13ساعت 

 ترين زبان دنيا آسان منطقه سانتا كولوما 
 المللي اسپرانتو آموزش زبان بين

 احمدرضا ممدوحي: تأليف
 

صورت  منظور آموزش زبان اسپرانتو ـ چه به اين كتاب كه به
ها و  خودآموز و چه در كالس ـ نگاشته شده است حاوي بخش

 . باشد مطالب متنوعي مي
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GRIZIJONO 
 گزارش سفر به گريزيون

 
 )درتاج(فرزانه حكيم قدس 

قصــر گريزيون در فرانسه هر ساله 
ميزبان اسپرانتودانان است كه البتـه  

هـا اكـثـــريـت        خــود فرانسـوي
كنندگــان را تشكيــل   شركت

دهند، اما ميزبانـي و جـو        مي
صميمانه در قصـر خـاطـرات      
دلپذيري را در قلب ميهمـانـان   

 .گذارد جا مي به
سفر اسپرانتويي من در روز    

) تـيـرمـاه      14( جوالي  5جمعه 
شروع شد و من يك روز قبل از 

ها به گـريـزيـون       شروع كالس
 9ساعت يك ربع بـه      .  رسيدم

ژانيك در ايستگاه اتوبوس بـوژه  
خـانـمـي    .  به استقبال من آمـد   
همراه همسـرش   مهربان و مدير كه به

Bert  و يك خانم آشپز كه حسابداري
داد و يـك         و خريد را هم انجام مي

آقاي آشپز به امور قصـر رسـيـدگـي       
 .كردند مي
از ايستگاه اتوبوس دو كيلومتر كـه   

با ماشين آمديم وارد يك راه فـرعــي   
شــديـم كـه در دو طـرف آن تابلوي 

خورد و وقتي وارد  چشم مي اسپرانتو به
راه اصلي به طرف گريزيون شــديـم،  

شـديـم    هرچـه به قصـر نزديــك مي
تـر   زيبايي و عظمت اين قصــر بيـش

 .داد مرا تحت تاثير قــرار مي

قصر هنوز براي پذيرايي فردا آماده  
. دادنـد    ها بوي غريبي مي نبود و اطاق

. بوي ماندگاري و خالي از سكنه بودن

ها را به طبـقـه    چمدان Bertبا كمك 
بــاال برديــم و ژانيــك بـهتريـن و 

ترين اطاق را كه دو نفـره هـم      بزرگ
بود به من داد و من با لوسيا كه كـار    

داد آشـنـا    خريد و آشپزي را انجام مي
ساله اسپرانتـيـسـت     31دختري .  شدم

كرد امـا     كه بسيار سريــع آشپزي مي
به محض .  خيلي عصباني و تندخو بود

رسيدن يك سگ گنده به نام هايكـو  
هـاي   با پــارس)  كه به ژاپني يعني سگ( 

با ايـن  .  مان آمد وحشتناك به استقبال
سـگ هم به زبان اسپرانتو صـحـبـت    

كردند و ورودش به سـاخـتـمـان        مي

ممـنـوع بـود و خـودش ايـن را                
ورود سگ و سـيـگـار در      .  دانست مي

 .قصر ممنوع بود
جـا   جوالي جابه 6صبح شنبه  

شدم و دوستان اسپرانتويـي يكي 
تـر از       بيش.  يكي پيدا شـــدند

اطراف پاريس و در مـجـمـوع        
ها بودند كه بـا     خــود فرانسوي

. هاي خودشان آمده بودند ماشين
بعدازظهر يك عصرانه جالـب و    

مناسبت اولين روز ورود    سبك به
هاي گروه اول كـه       اسپرانيست

نـام     گشت ثبت همگي براي گل
اند ترتيب داده شد شامل دو  كرده

سه جور غذاي سبك و نوشيدني براي 
افراد يكي يكـي  .  خوردند ها كه مي آن

كـنـنـد و       خودشــان را معرفـي  مي
هـاي خـودشـان       سپس بـــــه اطاق

بعـد از شـام بـه سـالـن              .  روند مي
گردهمايي آمده و بـراي ديـدار از           
جـــاهـــاي تــاريــخــي و جــالــب        

ها و  ســاعت.  كنند ريزي مي بــرنـامه
نويسند و تقريبا هـمـه      ها را مي قيمت

 45جز لعانژه فرانسوي كه  افــــراد به
باشــــد    سال اســت اسپرانتيست مي

همه غير از   .  كنند در تورها شركت مي
من، و كلود كه از لـهـسـتـان آمـده        
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هـمـراه بـا يـك            .  فرانسوي هستند
راهنماي اسپرانتيست بنام كاترين بـا    
ماشين ون، و ماشين ژانيك ديـدار از    

در بوژه بـه    .  كنيم قصرها را شروع مي
ها و يك معبـد بـزرگ و        ديدن موزه

ناهار را بـيـرون   .  يك قصر زيبا رفتيم
 .نيك خورديم صورت پيك به

ديدن قصر فيلـيـپ در      دوشنبه به 
آنژه رفتيم كه زندگي و آداب و رسـوم  

هـاي     ها و خوابگـاه  ها و ظرف و لباس
ها را نشان مي داد و ناهـار را در       آن

 . يك رستوران خورديم
ديدن يك قصر قديمي  شنبه به سه 

 Chastauxloiyeنـام       در آنژه بـه   
يـواش يـواش ديـدن        .  رفتـيـم  

قصرهاي قديمي كه تقريبا همـه  
شبيه به هم هستند و تـكـراري،     

هـاي     ها و تخـت خـواب     كوبلن
هـا حـال مـرا         پادشاهان و كنت

 .گيرد مي
جوالي دوباره از 10چهارشنيه  

دو سه قصر بازديد كرديم و ناهار 
نيك، غذايي كه نه  را ـ يعني پيك

ساالد است و نه پلو، و تركيبي از   
برنج آبكش با خيار، پياز، گـوجـه،   
اي،    زيتون سياه و ذرت و فلفل دلمـه 

. نان و پنير است ـ بيرون خورديــــم 
بعد از پيك نيك از قصـر و پـارك         
لئونارد داوينچــي كه در باغ بسيـــار  

كپـي  .  بزرگي قرار داشت ديدن كرديم
تابلو معروف موناليـــزا هم در ايـن      

هـا تـوسـط         بليـط .  قصر به ديوار بود
جواني، با دستگاهي كه شـبـيـــــه        

امروز در .  شد طپانچــه بود كنترل مي
باغ يك زن و شوهــر روس يـعـنـي    
ژوزف كـه دوسـت كلـود بــــود و        

 .همســرش به ما اضافه شدند
نام بلوا  آخرين قصري كه ديديم به 

در شهر كوچكي به همين نـام كـه       
بسيـــار بزرگ و زيبـــــــا بـود و         
رودخانه بـزرگـي داشـت و در آن            

امروز هم ناهار .  كردند قايقراني هم مي
نـان و پنيـر و سـاالد    .  نيكي بود پيك
سـال اسـت        45از لعانژه كه   .  برنج

اسپرانيست است و هر ســاله به ايـن  
آيد و تـمـام سـرودهـاي        قصـــر مي

اسپرانتويـــي را حفظ كرده است و در 
حــال كم شنواســــت عـكـس    عين
 . گيرم مي
گروه اول با رد و :  جوالي13شنبه  

بدل كردن شماره تلفن و ايميل از هم 
امروز صبح گروه جـديـدي   .  جدا شدند

در هفته دوم كه ويژه موسيقي اسـت    
نـفـر اول        5بـار هـم        اين.  آيند مي

در اين گــروه پـرال  .  فرانسوي هستند
اهل بوداپست، معلـم اسـپـرانـتـو و           

سـال اسـت كـه           35   موسيقــــي،  
ناراحتي معده دارد   .  اسپرانتيست است

. و بسيار كوشا و وسواسي در كـارش   
ها آزاد هستيـم و مـن       حاال صبح 

ساله شاگرد  75همراه خانمي  دوباره به

اسپرانتيست شديم و اينا اهل فرانسـه  
االصل است به ما درس    كه روســـي

دهد ـ ژان نيز فرانسوي بود و جـاز   مي
زد كه پـدرش فوت كرد و ديـگـر    مي

 .نيامد
 Bertدر هفته دوم ژانـيـك و          

رفتند و كلود و همسرش آمدنــد و او 
سال است كه اسـپـرانـتـو را        15نيز 

شـارژ  .  فراگرفته و ادامـه داده اسـت      
كارتم تمام شده و با تبلـت هـم       سيم
شود با همه تماس گرفت، اما من  نمي

كيلومتر پياده رفتم و سيـم كـارت      2
ديگري خريدم و برگشتم، كف پايم از 

تـمـام هـفـتـه        .  گرما زخم شده است
. بـعـدازظـهـرها برنـامـه داريـم     

و    سخنراني نينا در مورد روسـيـه  
تـر     سخنرانــــــي من كه بيش

ها بود و    دادن  عكس شامل نشان
كـردنـد    ها كه فكر نمي تعجب آن

در ايــــــران      )  اسپرانتودانان( ما 
. اي باشـيـم   جمعيت گســـــترده

هـاي     گشـت    هـاي گـل     عكس
هـاي   چنين برنامه ايــــران و هم

اسپرانتويي در يلدا و نـوروز آواز      
آور  گيتار ـ تاتـر ـ برايشان تعجب

يك روز هم خانمي فرانسوي كه .   بود
ســال از برزيل و آمـازون   5در طول 

هاي سفرش را    ديدن كرده بود عكس
در ايـــن  .   نشان داد، خيلي جالب بود

مـدت وي و هـمـســـــرش بـه             
دادند و تـوسـط    هايشان درس مي بچه

يك اسپرانتيـسـت بـرايشـان پـول          
من نـيـز فـردا بـه         .  شد فرستاده مي

پاريس خواهم رفت البته بـا كـمـك      
امانوئل كه با من همسفر است، سـفـر   

 . رسد اسپرانتويي من به پـايــان مي
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  نكات جالب و برگزيده
همانطور كه گفتم ورود سـگ و       

صـداي  .  سيگار به قصر ممنـوع بـود    
ها در طول شب بسيار  قورباغه و غوك

شنيدني و اطاق مــن پر از حشـراتـي   
يك .  مثل سنجاقك، ملخ و پروانه بود

النه پرنده هم گوشه ايـوان اطـاقـم      
را به فـال     ساخته شده بود كه من آن

 .نيك گرفتم
نـام     در كتابخانه كتابي را بـه    

دهـنـده      گريزيون ديدم كه نشان
عظمت و استقبال افـراد زيـادي     

 20تـا    15بوده است و حاال فقط 
 .نفر هستند

هر ساله يك عكـس دسـتـه       
جمعي براي يادگاري بنابـر يـك     
رسم و عادت قديمي در جـلـوي     

 .شود پلكان قصر گرفته مي
بــــــراي ســـفـــرهـا و              

هاي  سـرودهاي اسپرانتويي كتاب
متعددي دارند كه لعانژه تمام آن   

وقـتـــــي     .  سرودها را حفظ بـود 
دادم بـه       عكس ها را نشان مـي 

هاي نوروز كه رسـيـد از مـن         عكس
خوريد؟ گفـتـم    پرسيد اين سبزه را مي

و يكي به دادم رسيد و گفت براي !  نه
 . بركت؟ و من گفتم بله

هـا   با توجه به قـرار گرفتن كالس 
در محوطه باز، ناگهان دو سـگ در      

نظـمـي    بي.  كالس به جان هم افتادند
وجود آمــد كه الـبـتـه       داري به خنده

خـنـديـدنـد و مـن             ســايرين مـي 
 .ترسيدم مي

در طول اين مدت در سرزميني كه   
كند من از  همه عطر توليــــد مي اين

كسي بوي عطر نشنيدم، زياد تـمـيـز    
 . نيستند

هر بار در يك برگ كپـي تـمـام       
هاي الكترونيكي و شماره تلفـن   آدرس

ها تايپ شده و بين هـمـه    اسپرانيست
 . شود گروه تقسيم مي

من در طي دو هفته در گـريـزون      
تا عكس گرفتم كه مقداري از    1700

روي آلبوم و مقداري از روي كـتـاب     
 .گريزيون است

ها در رعــايت ســاعـت و     نظــم آن

در هـر    .  ها قابل تقدير بود گردهمايي
وعده غذايي سبزي و ميوه تازه وجـود  

از در آوردن داخل نان بسـيـار   .  داشت
شان را بـا     آيد و ته بشقاب بدشان مي

قهوه و دسر بعد از .  كردند نان پاك مي
 .شود غذا فراموش نمي

گذار و سازنده قصر گريزيـون    بنيان 
اولين عكـس در    .  هنري ميكارد است

 1952هاي قصر متعلق به سـال       پله
در كتاب گريزيون آمـده اسـت     .  است
 : كه

ــل در         125قصــر     ــب ســال ق
هكتار زمين احداث گـرديـده     18000

طبقه پائين و همكـف و هـم       .  است

اي بزرگ،  كتابخانه:  سطح باغ و شامل
هـاي   يك سـالن گردهمايي با صندلي

حصيري، سالن غذاخوري كه دري بـه  
قسمت بزرگ  2آشپزخانه دارد و شامل

از پشـت    .  خانه اسـت  و يك رختشوي
آشپرخانه و از طرف باغ يك در ديگـر  
جداگانه به طبقات باال راه دارد كـه      

گـيـرد و        زياد مورد استفاده قرار نمي
هاي آن قديمي است و تعمير نشده  پله

و افراد از پلكان چوبي كه نزديك 
ناهار خـوري اسـت اسـتـفـاده          

هاي مـتـعـدد     اما قسمت.  كنند مي
ديگــر تعميرشده و جالب اسـت    
بدانيد كه دو قسـمـت چـوبـي         
شومينـــه هر كدام در يك سـال  

 .متفاوت تعميرشده است
اي كه در فـيـلـم و       از درياچه 

شـود   هاي قديمي ديده مي عكس
صـورت يـك        خبري نيست و به

مرداب بزرگ در آمده ديگر پـلـي   
طـرف     وجود ندارد و خشكي بـه   
 .درياچه پيشروي كرده است

زبـان     آهنگهاي قشنگي بـه    
اسپرانتو براي گـريـزيـون و زبـان           

خواندند كه خيلي جـالـب      اسپرانتو مي
 .بود
مطالب برگرفته از كتاب گريزيـون   

كه همگي كپي بودند حـاكـي از آن       
است كه قصر در دو كيلومتري بـوژه    

اولين گروه اسپرانتـيـسـت     .  واقع است
 1959در قصـــر گريزيون در سـال    

 .اقامت كردند
يك سنگ بزرگ در محوطه بـاغ     

شود كه گويا شـروع زبـان        ديده مي
 .را نشان مي دهد 1887اسپرانتو در  

اوليــن كمپ در گـريـزيــون در       
ــام        بــــه     1960ســــال      نــ
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lecamptenatinata     كــمــپ
 .گريزيون

در قسمت پشت و در انتهاي بـاغ     
دري چوبي و كهنه وجود دارد كه بـه    
فضايي بزرگ و سبـز و زيـبـا بـاز           

افرادي كه با ماشين و چـادر  .  شود مي
يـورو   3مبلغ شبي  جا را به آمدند آن مي

تـا     3   سه تا حمام و  .  كردند اجاره مي
ها نزديـك در     دستشويي براي كمپي

ها براي صبحانـه   آن.  چوبي وجود دارد
يورو پرداخته و  10و ناهار و شام مبلغ 

از قصر گريزون استفاده كـرده و در      
. كردنـد  ها شـــركت مي تمامي برنامه

ناتالي فرانسوي و يـكـي ديـگـر از         
دوستان فرانسوي ديگر او با مـادرش    

كه هم كالس من بودند و چند نـفـر     
الـبـتـه    .  ديگر در كمپ اقامت داشتنـد 

هــا رسيــدگي  خيلــي خوب بــه آن
 .شود نمي
انبارهايي از روغن ماشين و لـوازم   

جا بود كه كار مسافرانـي   يدكي هم آن
را كـه بــا ماشين آمـده بـودنـد راه        

 .انداخت مي
ستاره معروف اسپرانتو بدون گل و  

 . جا مانده است تنها در پشت قصر به
ژانيك كه دبير رياضي است ايـن     

ساختمـان را اجـاره كـرده و بـه               
ايـن  .  دهـد    اسپرانتودانـــان اجاره مي

مـاه در       پانسيون هر ساله فقط يـك   
تابستان و سپس يك هفته در اكتـبـر   

دليل سرماي  باز است و باقي اوقات به
جــا و هزينه گران و بـاالي       زياد آن

 . باشد سوخت تعطيل مي
به نظر من قصر گريزيون بـا آن       

فلك كشيده و زيـبـا و      درختان سر به
راستي تـا  .  اي از بهشت است سبز تكه

يادم نرفته بگويم كه مشوق مـن در      
رفتن به گريزيون سركار خانم ناهـيـد   

جـا   ها قبل از آن فريدنيا بودند كه سال
ديــــدن كرده بودند و آنقدر گفتند و 
گفتنــد تا من بـا همراهي و همدلـي  
و همكاري جناب آقـاي مـهـنـدس         

 . شفيعي راهي شدم
ــعــدي           ــدوارم در ســفــر ب ــي ام

 .اسپرانتيستي  با شما همراه باشم

 بازخواني نقلي در گذشته و يادآوري براي امروز
چندي پيش در گفتگو با دوست و اسپرانتيست عزيز آقاي          

اي از ايشان تداعي شد كه جا           محمدرضا ترابي نوشته  
 :  باهم بخوانيم. دارد هنوز يادآوري شود

هاي   كند، راه   پيشاهنگ كسي است كه راه ايجاد مي         ” 
سازد تا    هاي ناهموار را هموار مي       پيمايد و راه    نارفته را مي  

كار پيشاهنگ ساختن است و       .  ديگران از آن استفاده كنند      
پيشاهنگ .  كارد تا ديگران بخورند       پيشاهنگ مي .  پيراستن

دار است تا     پيشاهنگ مشعل .  رود تا ديگران در پي بيايند        مي
 .ديگران راه را بيابند

آليست   ايده(  كند  گرايي است كه عمل مي      پيشاهنگ آرمان  
 !)و در عين حال پراگماتيست

هاي   آيند با انگيزه    پيروان كساني هستند كه در پي مي         
هاي هموار را      راه.  بسيار گوناگون و معموال خالي از آرمان         

استفاده ”هستند،  “    كننده  مصرف”پيمايند و به عبارتي         مي
 .“سازنده”هستند تا “ كننده

هر وقت همه    «گويند    ام كه كساني مي       بسيار شنيده  
اسپرانتو را استفاده كردند من هم شروع به آموختن آن خواهم           

حتي كساني  .  »اسپرانتو كي جهاني خواهد شد؟     «و يا     »كرد
كنند كه چرا به جاي اسپرانتو، انگليسي          هم ابراز ناراحتي مي   

ها در خود احساس تبشري نسبت به         گويي آن (گيريد؟    ياد نمي 
 )هدايت ديگران دارند

اند و   بايد گفت طرفداران اين تئوري كساني هستند كه تابع 
تر   هموار را دوست    هاي    اند و راه    همراه“  موج”ها با     ، آن “پيرو”

دارند ـ كه اين به خودي خود هيچ بد نيست و چه بسا                   مي
ها به ما اين حق را بدهند كه            نيز باشد ـ اما آن     “  عقالني”

هاي   چون آنان نينديشيم و در جستجو و ايجاد راه                 هم
 “!باشيم“ تري عقالني”

 موسسه سبزانديشان، انجمن اسپرانتوي ايران
هاي فرهنگي اسپرانتو، گسترش و  براي تقويت فعاليت

ي  كارگيري اين زبان و حمايت از اسپرانتــــو، همه به
 :كند مندان و دوستداران را به عضويت دعوت مي عالقه

هاي حضوري در سه سطح پايه، متوسط،  كالس
  info@espero.ir: پيشرفته

09122099888 
: اي اينترنتي هاي مكاتبه كالس

siminemrani@gmail.com  
 هاي ماهيانه به زبان اسپرانتو سخنراني

مندان در هر  نشست و گپ و گفتگوي اعضا و عالقه
 ماه با موضوع آزاد 

انتشار فصلنامه در دو بخش فارسي و اسپرانتو با 
 موضوعات فرهنگي و علمي

 . . .و 
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 L a  8 -a n  d e 
Oktobro 

 Hodiaŭ, la 8-an 
de oktobro, mi nun 
estas en tehrana 
flughaveno kaj nun estas 15:30. Mi atendas por la 
tempo kiam mi rajton rajdi aviadilon kaj forflugi je 
17 :05 .  Ŝa jnas  ke  ĉ io  es tas  en ordo.   
Sed ne! ĉio ne estas en ordo. La aviadilo 
prokrastas por preskaŭ unu horo. La kialo ŝajne 
estas eraro en enmetado de valizoj, ĉar el la 
fenestro de la aviadilo mi vidis ke laboristoj 
elaviadiligas la pakaĵojn. Poste ili alportis aliajn 
serion da valizoj kaj enmetis en la aviadilo. Same 
la flugo atingis al Abu-Dabio unu horo malfrue, sed 
feliĉe ĉio glate antaŭeniris kaj mi ĝustatempe ĉiuj 
necesajn paŝojn faris. 

 Mi eniras la aviadilon ĝustatempe, sed ankaŭ 
ĉitie la flugo prokrastas kvankam ne tro multe, nur 
iom malpli ol duonhoro. Do ne tio ĝenas. En la 
aviadilo estas malvarma pro la forta klimatiziloj. 
Krome eblas utiligi sendrastan interreton (wi-fi) 
dum la flugo en la aviadilo. Sed kiel ni jam 
alkutimiĝis, tio ne estas utiligebla por ni irananoj, 
ĉar la koston de uzado oni pagas per kredit-kartoj 
aŭ pere de sia telekomunikada kompanio poste 
kune kun la kostoj de sia telefono. Ambaŭ estas ne 
realigebla por ni irananoj. 

 Hodiaŭ estis iom peza tago por mi. Matene en 
oficejo, tagmeze en hejmo, post-tagmeze en 
flughaveno kaj vespere en aviadilo kaj poste en la 
flughaveno de Abudabio, kaj nokte denove en 
aviadilo. En aviadilo de Tehrano al Abu-Dabio oni 
servis per rizo kaj koko. Aldone estis salato kaj 
ĉokolado. Ankaŭ pano kun fromaĝo estis donita. Mi 
manĝis la tuton. Sed ankaŭ dum la flugo de Abu-
Dabio al Tokio estis servita la vespermanĝo. Mi 
elektis pastaon inter la elektebla menuo kiu 
inkluzivis ankaŭ japanan manĝaĵon kaj fiŝon. Mi 
vere ne estis malsata, tamen mi manĝis la pastaon 
kun 7-up kaj salato kaj glaciaĵon. Ĝi estis 
bongusta. 

 En la aviadilo al Tokio, sur la apuda seĝo estas 
sidanta Japana filino kiu ŝajnas esti tre malsana. Ŝi 
la tutan tempon tremas pro malvarmo kaj ŝia kapo 
estas subfalita. Mi klopodis helpi ŝin per doni  
litkovrilon kaj demandi ŝin se ion mi povus fari por 
ŝi. Sed ŝi estas fermita homo kaj ne akceptis ajnan 
helpon. Poste mi iom timis ke mi ankaŭ fariĝos 
malsana ĉar mia kapo komencis dolori. Feliĉe 
poste kaj mi kaj ŝi endormis kaj mi sentis pli bona. 

Esperanto ligas homajn korojn 
--- de la pli ol 100-jara historio al estonteco  

Raporto 
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La 9-an de oktobro 

 Je la 2a ptm laŭ la loka tempo mi estas en 
Narita flughaveno. Jen denove japanio. Kial mi tiel 
multe ŝatas -aŭ eĉ povas diri- amas Japanion? 
Estas proverbo en Irano kiu ne kosideras iun ludon 
aŭ laboron se ĝi ne estas farita jam minimume 
trifojoj, tiele tri estas la simbolo por konsideri ion 
kompleta. Kaj por mi estas la tria vojaĝo al 
Japanio. Nun mi povas opinio-doni pri Japanio (ĉu 
vere?). Per 6000 ŭenoj mi aĉetas bileton por ir-
reveno de flughaveno al la urbo kaj inverse kune 
kun du sinsekvtaga bileto de metroo. Mi ne certas 
ĉu ĝi estis ekonomia solvo aŭ ne, sed ŝajnas ke 
estos bona propono. 

 Mi demandis la turisman informejon pri senpaga 

sendrasta konekto al interreto kaj ili donis min 
mapo de Akihabara strato en kiu mi povus trovi 
karton por tiu celo. Per aŭtobuso kaj poste per 
metroo mi atingas la oficejon de JEI. Estis bona 
etoso preparante por la kongreso. Mi atingis tie je 
la 5a,  kaj post iom da interparolado kaj alveno de 
aliaj,ni iris en la apuda restoracio por vespermanĝi. 
Tre intimaj kaj amikaj homoj. Mi pripensas ĉu vere 
eblas trovi homojn pli afablaj kaj amikemaj ol 
esperantistoj? Post la vespermanĝo kaj adiaŭo kun 
aliaj, mi kun Akiko kaj ŝia edzo iras al oomoto 
centro kaj tie mi estas prezentata japanstilan 
ĉambron por tranokti. Estas bna sperto. Post fari 
duŝon en Japanstila publika banejo, kaj skribi pri la 
dumtagaj eventoj, mi tre rapide endormiĝas 

 

La 10-an de oktobro 

 Je la 6a mi vekiĝis kaj komensis prepariĝi por 
tago plena de aventuroj. Antaŭ la sepa mi aŭdis 
homan voĉon kiu ŝajnis al mi kiel alvoko al preĝo. 
Do, mi tuj iris al la 3a etaĝo por akompani japanajn 
amikojn por la preĝo. Nu, estis bona sperto! 
Poste en la manĝejo, mi manĝis japanstilan maten-
manĝaĵon. Je la oka matene mi forlasis la Oomoto-
centron kaj la tutan tagon mi pasigis vagabante la 
stratojn. Mi estis ege laca kiam mi revenis al la 
centro je la 8a  horo. Do, mi tuj banis kaj dormis. 

La 11-an de oktobro 

 Hodiaŭ mi devas forlasi la Oomoto-centron kaj 
ekloĝi en la hotelo rezervita pere de JEI. Same kiel 
hieraŭ mi vekiĝas je la 6a kaj prepariĝas por foriro. 
kiam tute preta, kaj post la alvoko al preĝo, mi iras 
al la tria etaĝo kie jam aliaj pretiĝas por preĝi. post 
la preĝo, la matenmanĝon mi manĝas en amika 
etoso. Post la matenmanĝo, mi enpakigas ĉion en 
mia ĉambro kaj prenante la valizon iras al la 
akceptejo. Donacinte la iranajn nuksaĵojn, mi iras 
al la metro stacio kaj post ne tiom longa tempo 
atingas la celon. La hotelon mi tre facile trovas 
helpe de la mapo kiu estis printita en Oomoto 
centro kun foto de la konstruaĵo. Fakte mi pensas 
ke ne estis ebla trovi la lokon sen la foto de la 
konstruaĵo, ĉar la hotelo ne havas tabulon aŭ 

mencion en iu latin-litera lingvo. Mi eniras la 
hotelon kaj kvazaŭ oni atendis min, ĉio estas preta. 
En la ĉambro mi iomete ripozas kaj poste je la 2a 
ptm mi forlasas la ĉambron cele al la kongresejo. 
En lobio mi renkontas s-ino Tume kaj S-ro Jasuo 
kaj la invititoj el Taĝikio kaj Indonezio. Post kelkaj 
minutoj, mi iras al la kongresejo, sed la s-ino ĉe la 
informejo diras ke hodiaŭ ne estas iu persono tie 

kaj ke la kongreso komenciĝos ekde morgaŭ. Mi 
revenas al hotelo kaj kune kun ĉina esperantisto 
denove iras al la kongresejo. Li sciis ke kelkaj 
homoj estas jam en la kongresejo preparante la 
aferojn. Ni ricevas niajn kartojn kaj kongreslibron. 
Mi interbabilas por kelkaj minutoj kaj kiam ĉiuj 
pretas, ni kune iras por vespermanĝi en restoracio 
proksime al la hotelo. Poste kunekun Jasuo kaj 
vietnama Nepo kaj taĝika Mehrangez kaj Indonezia 
Iyan ni iras al la granda vendejo kaj rapide rigards 
la varojn. 

 Ne estas tiom malfrue kiam mi revenas al 
hotelo kaj post kontakti la familon kaj kolegojn 
dormas. 

 

Sabate la 12-an de oktobro 

 Jen la unua tago de la kongreso.Matene estas 
nur programoj por junuloj. Unu por komencantoj 
kaj alia por iom pli progresantoj. Ĝuste por 
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kunhelpi Mehrangez, mi decidas ĉeesti en la 
komencanta kunsido kiu estas tamen bona. Por la 
tagmanĝo mi iris al la sama vendejo kie mi vizitis 
pasintnokte kaj aĉetis pretigita kokaĵoviando. En 
hotelo mi varmigas ĝin per mikro-ondilo kaj 
manĝas. Posttagmeze okazas prelegon temante 
“kiel ni organizas esperanto kunvenon?”. Poste 
estas inaŭguro. La inaŭgura ceremonio estas bone 
organizita. Mi kaj aliaj ses invititoj sidas malantaŭ 
la tablo sur la podio. Post la salut-mesaĝoj de Mark 
Fettes, urbestro de Tokio, kaj aliaj altrangaj 
respondeculoj, ni, invititoj laŭvice laŭlande en 
alfabeta ordo salutas. Jen la teksto de mia salut-
mesaĝo:  

 Poste estas kelkaj programeroj kaj je la 6a 
estas la bankedo. La bankedo ankaŭ estas bone 
organizita kaj mi ĝuas la tempon. Fine estas la 
programo por danco kaj muziko kiun Jomo gvidas. 
Post tio mi revenas al la hotelo kaj farinte la 
kontaktojn, pretiĝas por longa ripozo. 

Dimanĉe la 13-an de oktobro 

 Prenante enmane la kongresan libron, mi 
plenigas la tagon. Estas sufiĉe variaj eblecoj por 
elekti laŭdeziran temon kaj partopreni ĝin. Fakte 
ŝajnas al mi ke la respondeculoj de la kongreso 

multe klopodis ke ilia 100a kongreso estu kiel eble 
plej simila al universala kongreso. Kaj laŭ mi ili je 
bona grado sukcesis tion fari. 

 Poste venas la kunsido de oomotanoj kiujn mi 
nur duon-hore partoprenas. Mi devas iri al la 
fermita kunsido "Azia Agado”. 

 Por la vespermanĝo ni estas invititaj al Oomoto 
centro. Post la programo, mi sole revenas al la 
hotelo. 

 

Lunde la 14-an de oktobro 

 Matene prelegas Osmo Buller kaj poste venas 
la prelego de Lee Jungkee, ambaŭ tre interesaj. 
Post la tagmanĝo, Mi partoprenas en la programo 
en kiu oni prezentas la erojn de japana kulturo. De 
skribo ĝis origamio kaj ludoj. Poste mi kaj aliaj 
landaj reprezentantoj prezentas niajn raportojn pri 
la movado en niaj landoj. 

 

Marde la 15-an de oktobro 

 Kaj la lasta tago de la kongreso. Tiel rapide 
pasis la kongres-tempo. Pro la tempo bezonata por 
paki ĉion kaj forlasi la hotelon, mi iom pli malfrue 
iris al la kongresejo. Tamen ankoraŭ restas 
preskaŭ unu horo ĝis la komenciĝo de la ferma 
ceremonio kiu estas je la 10:30. La programo 
konsistas el raporto de la kongresa prezidanto, 
prezento de LKK-anoj, prezenti la premiitoj kaj la 
gajnintoj en la oratora konkurso. 

 Duon horo post la ferma ceremonio, tiuj kiuj 
havas la ekskursan planon kolektiĝas ĉe la ĉefa 
pordo por enbusiĝi kaj veturi al Tokio Ĉiel-arbo 
(Skytree). Bedaŭrine la vetero ne estas bona por 
tiu ekskurso, sed ĉio jam estas de antaŭe planita. 
Post la ekskurso kaj tagmanĝo en restoracio kune 
kun Imanoru, Ŝaŭgi, Iyjan kaj Masako, ni iras al la 
metrostacio, de kie Masako, Iyan kaj mi 
ekkomencas nian vojaĝon al Kioto per la rapid-
trajno ŝinkanseno. La trajno ekas je la 19a kaj 
atingas al Kjoto je la 21:18. Daŭre pluvas kaj mi en 

Saluton karaj ĉeestantoj! 
Mi venas el Irano! 
 Kiel la partoprenanto veninta el la plej okcidenta 
parto de Azio al la plej orienta lando de tiu ĉi vasta 
kontinento. Mi kunportas plej elkorajn salutojn kaj 
bondezirojn al la partoprenantoj de la 100-a Japana 
Esperanto Kongreso kiu certe estas tre grava evento en 
la historio de Esperanto-Movado en la mondo kaj 
precipe en Azio. 
 La japana esperantistaro nun povas esti fieraj por 
atingi la 100-an kongreson. Mi certas ke okazigi tiun ĉi 
kongreson estis revo por japanoj dum multaj jaroj. 
Nun tiu revo realiĝis. Ni daŭre revu por pli grandaj 
sukcesoj, kaj estu certaj ke niaj revoj iam realiĝos. 
 La irana Esperantistaro sendas korajn bondezirojn 
kaj gratulojn al japanaj samideanoj. 
 Estu tiel ke tiu ĉi pli ol cent-jara historio gvidu nin 
al pli brila, homaraneca kaj paca estonteco. 

Dankon! 
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la stacidomo legas la reklamon kiu avertas pri la 
alveno de tajfuno. Ni rajdas buson por atingi al la 
hejmo de familio Tahira. Tie ni post iom da babilo 
kaj trinki teon ekdormas. Noktomeze venas S-ro 
Minoru kiu forlasas la hejmon tre frumatene. 

 

Merkrede 16-an de oktobro 

 Matene s-ino Masako preparas matenmanĝon 
per ovo kaj cepo! kiu inkluzivas kafon, margarenon 
kaj panon. Post la matenmanĝo, ni kune iras al la 
proksima templo. Tie ankaŭ troviĝas ĝardenon kiun 
ni ankaŭ vizitas sen s-ino Masako. Kiam ni eliras 
de la ĝardeno, nin atendas s-ino Masako kaj aliĝas 
al ni s-ino ... kaj post kelkaj minutoj s-ino .... Nori? 
Ni kvinope tagmanĝas en restoracio kaj post 
kelkminuta butikumado, iras al la esperanto-domo 
kie okazigas kurson por komancantinoj. Esti inter 
entuziasmaj geesperantistoj estas interesa. Ijan 
lernas kiel vesti kimonoon. Fine de la kurso 
alvenas s-ino Masako kiu je la komenco de la 
kurso jam forlasis nin. 

 Denove ni triope iom promenadas en la 
urbocentro kaj poste vespermanĝas en itala 
restoracio kaj denove revenas al la Esperanto-
domo kie okazas la vira kurso por laborantoj. Ni 
multe babilis kaj revenis hejmen post la fino de la 
kurso. 

 

Ĵaŭdo 17a de oktobro 
 Matene ni vizitas la muzeon de paco kaj 
posttagmeze ni vizitas la muzeon de Mangao. La 
tagmanĝon ni manĝas en studenta manĝejo de la 
universitato. Por la vespermanĝo ni kunvenas en 
persa restoracio. 

 

Vendredo 18a de oktobro 

 La tutan tagon ni vizitas muzeojn kaj kastelojn 
kaj templojn. Vespere antaŭ ol viziti s-ro Kobajaŝi 
en stacidomo, ni iras al teatraĵo kie oni montras 
kelkajn ecojn de japana kulturo dum unu horo. La 
programeroj estas varia, de te-ceremonio ĝis la 
pup-danco. Poste ni kune kun s-ro Kobajaŝi kaj s-
ro Minoru vespermanĝas en restoracio. Ijan foriras 

kun s-ro Kobajaŝi kaj mi restas kun la familio 
Tahira. Revenante hejmen, ni nelonge sidas en la 
persa restoracio kaj interparolas kun Araŝ kiu 
servas nin per du teoj. 

Sabate 19a de oktobro 

 Frumatene je la 7a mi kaj s-ro Minoru iras al la 
stacidomo por rendevui Ijan kaj de tie ni iras al 
Nara kie nin atendas Nara Esperanto-societanoj. 
Ni por preskaŭ unu horo interbabilas kaj poste 
kune kun s-ro Kimoto turismas en Nara. La 
pejzaĝoj estas vere belaj. Laŭ la plano, Ijan iras al 
Hiragata kaj mi revenas al Tokio. 
 
Fino 
 Kaj mi restas du noktojn en Oomoto-centro 
denove. Dimanĉe pluvegas la tutan tagon. Mi iras 
al Ŝinĝuku-kvartalo por kaj viziti ĉirkaŭaĵojn kaj 
eble ion aĉeti kiel suveniro. Sed la vetero ege 
malfaciligas ajnan vagadon tra la stratoj. Do, frue 
vespere mi revenas al la centro.  

 Lunde matene mi unue iras al Tokio stacidomo 
por trovi la bus-stacion de kie mi devus veturi al la 
flug-haveno. Poste mi per metroo iras al JEI. 
Bedaŭrinde JEI estas fermata lundoj. Tion mi ne 
sciis. Do, mi iras al Ginza stacio kaj tie vizitas 
mallonge Konsturaĵon de Sony kie okazigas ĉiama 
ekspozicio pri la produktoj de Sony.  

 Je la 16-a ptm mi iras al Tokio-Stacio, de kie 
veturas la buso al la fluĝaveno Narita. Mia flugo 
estas je la 21:20. Ĉio facile kaj senprobleme 
antaŭeniras kaj frumatene mi estas en Abu-Dabio. 
Post 10-hora restado en Flug-haveno de Abu-
Dabio, mi flugas al Tehrano. Vespere je la 18:20 mi 
estas en Tehrano.  

 Tiel rapide pasis la tagoj. Mi denove spertis 
vivon en lando kie multaj konsideras ĝin kiel 
pioniro en teknologio. Ofte estas tiel ke ni 
perceptas en Japanio ĉion oni eblas trovi pli 
malmultekoste, ĉar tie estas la origino kaj la 
produktejo. Sed tiu imago ne veras. Mi trovis ke la 
prezoj de sama produkto ne estas pli malaltpreza 
ol en Irano. Krome estas la problemo ke por trovi 
ion digitalan varon oni devas multe serĉi, ĉar 
preskaŭ ĉie oni vidas produktojn specialajn por 
japanoj kun ĉiuj signoj kaj menuoj kaj butonoj en 
japana l ingvo. Por trovi ion taŭgan por 
eksterjapanio, oni devas trovi unue la vendejon kiu 
havas tiajn produktaĵojn. 

 Kaj mi trovis Japanan Esperanto-movadon 
prosperanta kaj aktiva. Ĉiuj laboras sindoneme por 
la progresigo de la movado. Mi kore dankas ĉiujn 
kiuj helpis min por havi tiun ŝancon partopreni en 
la 100-a japana Esperanto kongreso kiu estos 
neforgesebla evento en mia vivo. 

 Ĉu iam en Irano ni ankaŭ povus okazigi 100-an 
nian kongreson? Ni esperu kaj faru la unuajn 
paŝojn por atingi al tiu ĉi revo. 

Hamzeh Shafiee 
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Novaĵoj pri la Irana Esperanto-Movado 

 Ĵaŭde la 22-an de aŭgusto en la oficejo de IREA 
prelegis s-ro Murat Ozdizdar, fama  aktiva turka 
esperantisto kaj la motoro de turkia esperanto-
movado. La temo de la prelego estis "Turkio kaj 
turkia e-movado".   

 Marde la 1-an de Septembro 
prelegis D-ro Sayadpour pri 
"Trapasi lingvajn barilojn: ĉu 

nur per Esperanto?" kaj  "Stranga lando" en 
IREA-oficejo ekde la 18-a. Ankaŭ samtempe la 
partoprenantoj festis la 8-an naskiĝtagon de 
Monataj Prelegoj.  

 Dimanĉe la 8-an de 
septembro okazis la regula 
ĉiumonata programo MoRo 

(Monata Renkontiĝo). En la kunsido raportis S-
ino Dortaĝ pri Grizijono. La tekston de ŝia 
raporto oni povas trovi en la persa parto de tiu 
ĉi revuo. 

 Forpaso de la elstara kaj la unua eldonisto de Esperanto-libroj en Irano 
La forpasinta S-ro Ahmad ATAI estis la plej unua eldonisto en Irano kaj dum mult-jaroj eldonadis E-librojn 
ĉefe lernajn. 

Ankaŭ irana fama verkisto Esperantista (patro de 
Esperanto-movado en Irano) kaj psikologo prof. M.H. 
Saheb-zamani multajn verkojn originalajn divers-teme 
ĉefe Esperantajn eldonadis en lia eldonejo. 
Do multaj Esperantistoj ŝuldas S-ron Atai kaj lian 
eldonejon samnoman pro Esperantaj eldonaĵoj 
dum duon-jarcento! 
Kondolencon al estimataj inĝeniero Behruz ATAI kaj s
-ro Majid ATAI, ambaŭ esperantistoj kaj liaj filoj, kaj 
gefamilianoj funebrantaj; esperante sanecon 
kaj paciencon al liaj post-restantoj. 
 
Raporto: Reza Kheirkhah 
Foto: Farzaneh Hakim-Ghods 

 IREA programo por Zamenhof-tago okazos 
ĵaŭde la 21-an de Azaro (12-a de decembro). 
La loko estos anoncata poste sed ĝi 
komenciĝos je la 16-a. 

 Laŭ la opinio de la prezidanto de IREA, la monata prelego 
kiu okazis la 26-an de Oktobro estis unu el la plej interesaj 
prelegoj dum la historio de tiuj kunsidoj. La surpriza 
vespermanĝo kaj bonega gastigado de s-ino Dortaj, bunta 
programo, kaj ĉeesto de preskaŭ 25 ĉeestantoj, interalie s-
ino Faraji, varmigis la etoson. La programo inkluzivis: 
-Prelego de s-ro Mamdoohi pri “Springboard projekto” 
-Filmo pri Gresillon kastelo 
-Anonco de s-ino Faraji kiel nova honora membro de 

IREA, kaj kontribuo de s-ino Mamdoohi al la projekto E-domo 
-Raporto de s-ro Shafiee pri partopreno en 100-a Japana E-Kongreso 
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 J I N A N ,  l a  1 8 a  d e 
Novembro  (Xinhua) – La 
unua Esperanta muzeo 
oficiale inaŭguriĝis post pli ol 
2 jaroj de konstruado por 
promocii la ‘Universalan 
Lingvon’. 

 La Esperanto muzeo en 
Zaozhuang- universitato en 
o r i e n t a  ĉ i n a  p r o v i n c o 
Ŝandong sabate inaŭguriĝis 
post gastigi pli ol 7000 
vizitintojn dum prova operacio 
de Majo. 

 S u n  M i n g x i a o ,  l a 
respondeculo de la centro 
deklaris: “ La muzeo havante 
spektaklon kovrante 680 kvadrat-metran areon estas la plej granda je sia tipo en Azio.” 

Ĝi fanfaronas de pli ol 26,000 objektojn kiel librojn, gazetojn, fotojn kaj manuskriptaĵojn. La plej 
multaj de ili donacitas de Esperantistoj el pli ol 40 landoj aŭ regionoj. 

Chen Haosu, la ĉefo de la ‘ Tut-Ĉina Esperanta Ligo’ klarigis ke la misio de la muzeo estas 
registri la historion de Esperanto, promocii la kulturon de la artefarita lingvo kaj sian evoluadon. 

 La muzeo estas konstruita de Zaozhuang Universitato kaj la ‘ Tut-Ĉina Esperanta Ligo’ 
komune kostinte  490,000 Uson-dolarojn. 

 Esperantaj agoj komenciĝis en la universitato en 1980 jardeko. Esperanto fariĝis alternativa 
kurso en la kolegio en 2011 altirante pli ol 500 studentojn ĝis nun. 

 Laŭ Sun ĝis nun preskaŭ 400,000 ĉinoj lernis Esperanton. 

 Esperanto kreiĝis de Pola D-ro L. L. Zamenhof en 1887 kaj prezentiĝis al Ĉinio en la 
komenco de 1990 jardeko. 

 

http://news.xinhuanet.com/english/culture/2013-11/18/c_132897910.htm 

 
Traduskis E-en: Saeed Borhani 

 Inaŭguro de  
Unua Esperanta 
Muzeo en Ĉinio 
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Mendi la volumojn ĉe: info@espero.ir 

Libroprezento
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Post reveno el Pollando al mia lando, 
alvenis ret-mesaĝo kies enhavo estis 
tre interesa kaj mirinda por mi. 
Tiu mesaĝo ankaŭ enhavis kelkajn 
fotojn malnovajn pri tiu urso 
akompanante polajn soldatojn dum 
milito kiuj aspektis kiel veraj fotoj (sen 
uzo de artaj rimedoj)!  
Do mi sendis la ret-mesaĝon al kelkaj 
miaj novaj geamikoj en Pollando 
demandinte ilin pri tiu urs-soldato! 
Preskaŭ neniu havis ian informon pri 
ĝi. Nur Stanislaw Mandrak (prezidanto 
de PEA) skribis min ke tiu nomo tre 
agrablas en Pollando, sed nenio alia 
informo!  
Poste mia amikino pola konfirmis ke 
Jes! Jes! Tio estas vera rakonto kaj ĝi 
onidire partoprenis en dua mondmilito 
kune kun polaj soldatoj! 
Do mi mem en Google kaj interreto 
serĉis pri tiu fenomeno kaj jen la 
rezulto: 

 

Kio estas rakonto malnova pri urso-
soldato? 

Post finiĝo de dua mond-milito arestitaj 
polaj soldatoj estis senditaj al Siberio. 
Stalin decidis batali kontarŭ aliancaj 
armeoj kaj uzi liberigitaj polaj soldatoj 
tiucele. Do soldatoj entrajniĝis kaj trans 
Irano sendiĝis unue al Palestino kaj poste 
aldoniĝis helpi al 8-a armeo de Britujo por 
invadi Italujon, aŭ fakte militi kontraŭ itala 
armeo kiu estis unuiĝinta kun la germana 
armeo (Nazia).  

Transirante Iranon, pola armeo renkontis 
mizeran junulon (eble veninte el Hamedan, 
urbo en okcidenta parto de Irano) kiu 
havis grandan sakon same kiel sako de 
vesta ĵoj. I l i  nutris t iun junulon kaj 
demandante pri tiu sako eksciis ke ĝi 
enhavis ursidon kiu estis disigita de sia 

Woitek (soldet-urso) en pola armeo! 

 

Kolektita kaj verkita pere de F. H. Solat 
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patrino  (Onidire tiu ursido estis kaptita en 
montaro de Alborz aŭ Zagros; kiuj estas 
du gravaj montaroj de Irano). Do ĝi 
bezonis kaj nutradon kaj prizorgadon! Ili 

aĉetis tiun ursidon kontraŭ moneroj aŭ 
(eble) kontraŭ kelkaj konservitaj manĝaĵoj 
kiujn li certe bezonis. Soldatoj nutris ĝin 
per varma lakto kaj prizorgis en varma 
loko. 

Iom post iom ĝi kreskis kaj fariĝis ano de 
armeo, nome Voytek. Ĝi amis cigaredon, 

ne por fumi sed por manĝi, kaj drinkis 
bieron rekte el botelo! Ĝi multe helpis 
polan armeon;  lernis kielmaniere kunmeti 
militajn skatolojn de armilo en trakoj, … ĝi 
vere sentis sin same kiel membro de milit-
familio. 

Post finiĝo de milito oni sendis ĝin al 
Edinburgh- bestĝardeno kie ĝi ofte kaŝis 
sin en kavo kaj ne havis reagon al popoloj 
kiuj venis por viziti, sed nur al polaj eks-
soldatoj!  

Ĝi forpasis kiam estis 22 jar- aĝa! Ĝiaj 
statuoj estas starigitaj en Polando, batal- 
muzeoj de Edinburgo, Londono kaj 
Kanado. 

Vivo de tiu urso filmiĝis pere de Martin 
Vennardo uzante kartonojn kaj multajn 
fotojn trovitajn pri tiu urso.  

Ĝ i a  ŝ t o n - m e m o r i g a  m o n u m e n t o 
nuntempe staras en zoo de Edinburgho, 
ĝ i a  l a s t a  l oĝe j o ,  a n k aŭ  d i v e r s a j 
remomrigaĵoj stariĝis en batal- muzeoj de 
Otava, Skorski kaj Londono.  

Oni pridiskutas starigi ĝian grandiozan 
monumenton, kvazaŭ vera urso, en 
Krakovo, aŭ Zagano, aŭ Varsovio ĝis 2014.  
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Kiel ni vivas nun … 

 Matene kiam vi eldomiĝas, kiam ajn, ĉu frue ĉu malfrue, vi vidas tumulton surstrate. Plejmulto estas 
edukita. Plejeble pasint-nokte plejmulto de ili spektis satelitajn televid-kanalojn por kelkaj horoj; vagadis 
longe en interreto, interŝanĝis kelkajn ret-mesaĝojn, vizitis Fejsbukon (Facebook), kaj eĉ eble iom Twitter-
umis. Ĉio tio estas malgraŭ la severa filtrado de la reto kaj la pli-forta parazit-elsendado sur satelitaj ondoj. 
Sed ĝenerale la homoj ne povas akcepti esti apartigitaj de la cetera mondo. Plejmultaj irananoj, kiel ajn, 
trovas sian vojon por konektiĝi al la ekstera mondo. Ili avidas vidi kaj aŭdi kiel eble plej multe pri ĉio kio 
iras tra la mondo. 

 Se vi pli atente rigardas ilin, iliaj aspektoj, iliaj kostumoj, kaj eĉ iliaj mienoj apenaŭ varias. Plejmulto de 
ili simple vestas sin per malhelaj vestaĵoj nigremaj. Mankas variaj vivigaj koloroj. Viroj ofte vestas simplan 
ĉemizon kaj pantalonon. Por virinoj tiu mal-varieco estas pli atentokapta. Krom tio, vi ankaŭ vidas ke mul-
taj preter-pasantoj, precipe gejunuloj, havas fadenon kiu dubranĉiĝas kaj iras rekte en iliajn orelojn.  

Daŭrigo en paĝo 40 
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Andorra la bela 

 Andora estas landeto inter hispanio kaj 
francio kun 85 mil loĝantoj kaj 468 kvadrataj 
kilometroj da surfaco. Charlemagne, granda 
imperiestro eŭropa, 
konstruis la landeton 
kontraŭ nordafrikaj 
islamanoj kiuj atakis 
hispanion dum 700-aj 
j a r o j .  T i u  b e l a 
landeto estas stranga. 
Sed kial? 

 

● Andorra estas princlando kun du princoj: la 

episkopo de Urgell kaj franca prezidanto! 

● Andorra ne bezonas vizon! Sed ĝi ne havas 

flughavenon. Do oni devas veni tra aŭ 

hispanio aŭ francio kaj do havi Schengen-
vizon! 

● Andorra neniam havis monunuon. Antaŭ 

eŭ ro-erao,  ambaŭ  f ranca kaj  h ispana 
m o n u n u o j  e s t i s 
uzataj, kaj nun eŭro 
anstataŭigis ilin. 

 La oficiala lingvo 
estas la kataluna. 
Sed la franca kaj 
hispana estas uzataj 
vaste. 

● Andorra la Vella 

estas la ĉefurbo kun loĝantaro. 

 

Kial vojaĝi: 

● Turismi: Andorra havas belan naturon 

idealan por skiado, montgrimpado kaj banado 
en mineralakvo. 

Andorra, Stranga Lando 
Ĉu vi konas tiun landon? 

35 
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● Aĉeti: Andorra estas imposta paradizo, do 
la varoj estas vere favorprezaj tie. Ĉokolado, 
p a r f u m o ,  k a j  h e j m a j  i l o j  e s t a s  t r e 
malmultekostaj, kaj poste vestaĵoj. 

Kiel atingi: 
  Estas regulaj busoj de barcelona norda 
busstacio kaj ties flughaveno. La vojaĝo 
daŭras 3 horojn per rekta buso kaj 4 per 
haltanta. 

36 

Ĵetrigardi muzaike al: 

Ekovilaĝo: Savanta Solvo? 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elektita el: Parolado de A. Reza 
Mamduhi en Irana Esperanto-
Asocio, Tehrano,  la 24 de Jan. 

2013  

 
 

Enkonduko 
La globa Varmiĝo devigis la 
homaron serĉi pri diversaj 
solvoj, unu el kiuj estas 
Ekovilaĝo. 



 1392پاييز   

      Aŭtuno 2013            

37 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Difino de Ekovilaĝo 
Ekovilaĝo estas tia vilaĝo, 
kiu estas organizita sur 
ekologiaj, naturamikaj 
principoj kaj estas loĝata de 
10-50 ĝis 150 homoj.  
 

 
 

Ekologia piedspuro 
 
 
 
 

Bazoj de ekovilaĝo 
La ekovilaĝo estas 
eta komunumo 
unuiĝinta sur 
ekologiaj, sociaj aŭ 
spiritaj valoroj 
(ekz. kredantoj de 
Hare-Kriŝna).  

 

 
Ekovilaĝo: 
Savanta Solvo? 
Ĝi konsistas el 
homoj, kiuj 
intence elektis: 
la alternativan 
vivstilon.  

 
 
 

La loĝantoj trarompas la tradiciajn 
formojn de la komunuma kutimo,  

 
 
La loĝantoj trarompas:  
la detruon de la natura loĝloko,  
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La loĝantoj trarompas la urban disetendiĝon, kaj agrikulturon, 

La loĝantoj   
anstataŭ la elĉerpeblaj energifontoj provas uzi lokajn fontojn.  

 
 
 

Tiu modelo de la kolektiva agado 
similas al tiu de Ten Thousand Villages, 
kiu apogas la samrajtan komercon de la 
varoj dismonde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La principoj de ekovilaĝo aplikeblas 
ankaŭ por urbaj kaj provincaj 
komunumoj, samkiel en la evoluintaj kaj 
evoluantaj landoj. 

38 
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Porparolantoj vidas la infrastrukturan 
sendependecon kaj la elteneblan 
vivformon (ekzemple, la volan 
simplecon) de la loĝantoj kun la 
minimuma komerco kun la ekstera 
mondo, ekoregiono.  

 

Provincaj ekovilaĝoj bazatas sur 
organika kultivado, permakulturo kaj 
aliaj agmanieroj, kiuj antaŭhelpas la 
funkciadon de la ekosistemo kaj 
biodiverseco. 

Ekovilaĝo ĝenerale laboras krom la 
supre menciitaj per: 
"verda" infrastruktura kapitalo; 
aŭtonoma konstruado aŭ kundomoj 
(angle Clustered Housing), por 
minimumigi la Ekologian piedspuron.  

 

 
listo de esperanto-elsendejoj 
 
http://karapacopanoramo.blogspot.be/2012/08/
radioretadresaro-kunmetita-de-andreo.html  
 
¨'*·~-.Ĉ ĉ .. Ĝ ĝ .. Ĵ ĵ .. Ĥ ĥ .. Ŝ ŝ .. Ŭ ŭ .-~*'¨ ღ 

ஐ .-~*'¨ ¯¨'*·~-.¸ ღ ஐ .-~*'¨ 

 
www.movado-sen-nomo.org/ (Esperanto voor BZN) 
www.esperanto.net   = informoj en 57 lingvoj 
www.lernu.net          = kursoj en 33 lingvoj 
www.edukado.net     = pli ol 500 ekzercoj 
www.esperantio.net  =Esperanto kiel kulturilon 
www.nitobe.info   
www.lingvo.info   
www.interkulturo.net   
www.informado.net   
www.komputeko.net   
www.artista.ikso.net    
www.aktuale.info  
www.komputeko.net 
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Daŭro de “Kiel ni vivas” 
  

Jes, ili ion aŭskultas! Sed kion ili aŭskultas? Vi ne 
scias certe. Sed vi povas diveni ke plejeble ili 
aŭskultas muzikon de eksterlandaj kantistoj, ĉu 
nacilingve, ĉu fremdlingve. Kiam ili atingas al iu 
ĵurnal-kiosko, ili haltas kaj rapide trarigardas la ĉef
-titolojn de la tagĵurnaloj. Ofte ili murmuretas ion 
ĉe si, kaj ekposte daŭrigas sian vojon. 

Multaj havas poŝ-telefonon enmane, butonumas aŭ 
klakas sur ĝi, sendas mesaĝeton, ludas, rigardas 
klipon, aŭ legas tekston. 

 Koncize diri, ŝajnas ke ĉiuj serĉantas ion; 
kvazauŭ ili havas perditaĵon tre gravan, multe 
serĉindan. Eble mankas konektiga sento … 

Jes, ĉi-tiele vivas plejmulto de ni …! 

H. Shafiee 

 

De: 

Kaj …  

Ĝis: 

 
 
 
 

Ĉe www.espero.ir troveblas. 

Antaŭaj numeroj disponeblas 
 

Nomo:                                            
Familia Nomo:                               
De numero:             Ĝis numero: 
Adreso: 
 
Poŝt-kodo:       Telefono:     
E-poŝto: 
 
 
Sendu la peton al la adreso:  
E-poŝto: info@espero.ir 
 

Bonan legadon, 
Irana Esperantisto 

Naskiĝo 
                                                    

Vibras vervo-ĝermetoj fakulte, 
flirta flustro embria, 
mi silentas aŭskulte 
inspir-ebria, 
deĉifro-dronite meditas mi 
en profundo fantazia 
de l’ poezia maro 
por perle poemi. 
 
Kia maro sen fundo kaj lim’, 
se mi povus naĝi kuraĝe 
laŭ ondaro de l’ rim’, 
se mi povus remi poeme, 
pure paroli brave, 
sen barakti sub cenzur-ĉenoj sklave. 
 
Fingroj fenomenaj 
plantas en kor’ poemo-semon 
laŭ verda kutim’ konduka 
al nova espero 
kaj regalas karesemon 
suneska radiar’ eduka 
je plena prospero, 
pluvas nubar’ kultura, 
favoras medio literatura. 
 
Krevas patoso-ŝosoj fermente, 
sur menso-petalo eksudas rosoj, 
signifa signaro de l’ anim’, 
inicas interno elokvente, 
ne penas pensado por esprim’, 
la vortoj, birdoj flugantaj libersente.              

 
Maryam Nezami    Janu.1992 
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